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1. Opening vergadering 

De voorzitter: Wij doen niet een vragenronde hè? Nee. Ik open de vergadering. En als ik zo rondkijk heb ik de 

indruk dat we de heer Kuhn nog missen en mevrouw Schopman. Die komt wel. Oké. Goed. En voor de rest zijn 

we geloof ik redelijk compleet. Mooi. Hartelijk welkom. 

2. Bespreking Kadernota 

- Vaststellen Kadernota 2018 (inclusief MPG 2018-2022) 

- Amendementen en Moties Kadernota 2018 

Achtergrond informatie 

De voorzitter: Wij hebben vanavond de eerste avond in het kader van de behandeling van de kadernota. En 

die eerste avond is altijd gewijd aan de bijdrage vanuit de gemeenteraad. En daar geven de fracties hun 

beschouwingen na aanleiding van de kadernota. En als eerste wil ik het woord geven aan de fractievoorzitter 

van de VVD, mevrouw Sterenberg. 

Mevrouw Sterenberg: Dank u wel, voorzitter. Ja. Ook in deze historische zaal ontkomt de raad er niet aan om 

met haar tijd mee te gaan. Vandaag werd er van iedere fractie een filmpje voor de Haarlemmers opgenomen 

met daarin een reactie op de kadernota. En dat in één minuut per fractie. Inderdaad, een reactie op diezelfde 

kadernota waarover we hier deze week drie avonden vergaderen. Het is aan mij dus eigenlijk de eer om deze 

vergadermarathon af te trappen met een geruststellende boodschap. Er komt een compilatievideo. En deze is 

zelfs vanavond nog beschikbaar. U kunt dus af en toe weg dommelen. Maar gelukkig mag de VVD de aftrap 

doen. Dus ik ga er natuurlijk vanuit dat u er vooralsnog de aandacht bijhoudt. Aandacht was ook nodig bij het 

lezen van deze eerste kadernota van het nieuwe college. De kadernota met de antwoorden. Hoe wordt het 

coalitieprogramma ten uitvoer gebracht? Wat gaat de stad dit kosten? Wat gaat het onze inwoners kosten? En 

bovenal, wat levert het onze inwoners op? En dat brengt mij op het eerste onderwerp van de vijf 

hoofdonderwerpen die de VVD hier vanavond graag onder de aandacht wil brengen. En dan allereerst 

natuurlijk de financiën. De VVD verwacht dat u vanavond weinig lof toegeworpen zult krijgen voor de 

financiële onderbouwing van uw plannen. De schuld loopt op en de woonlasten voor de Haarlemmers ook. De 

VVD constateert dat we een negatieve meerjarenraming hebben waarbij een duurzame stad wordt gebouwd 

op financieel drijfzand. En voorzitter, er is meer dan alleen duurzaamheid nodig voor een zekere toekomst 

voor onze Haarlemmers. Die toekomst ligt volgens de VVD voor Haarlem niet in een potje met geld voor een 

ongedeelde stad. Daarom heeft de VVD een vraag. Kan het college een schets geven van hoe gedeeld de stad 

nu is? Beschikt het college over onderzoeken onder de inwoners waarbij de alarmbellen dusdanig zijn 

afgegaan dat ingrijpen nodig is? Of berust het instellen van deze reserve op ideologie en onderbuikgevoelens? 

Uit onderzoek is net gebleken dat Nederland de eerlijkste inkomens verdeling van Europa heeft. Van financiën 

wil ik graag de stap maken naar onze meer beleidsinhoudelijke onderwerpen. Te beginnen met het fysieke 

domein. U heeft al gehoord hoe we bedenken over de reserve voor de ongedeelde stad. Ook zouden wij hier 

wederom de discussie aan kunnen gaan over de doeltreffendheid van de norm van 40% voor sociale 

huurwoningen. Dat gaan we niet doen, want we kunnen het eens zijn dat we het oneens zijn. De VVD wil de 

wethouder wel graag uitdagen tot het aangaan van een weddenschap. Wethouder. Hoeveel huizen zijn er 



volgens u over twee jaar bijgebouwd wanneer de coalitie haar akkoord gaat evolueren? De VVD denkt dat als 

we zo doorgaan hier nog niet de helft van gerealiseerd zal worden. Zoals u weet vindt ook de VVD het 

versnellen van woningbouw voor onze inwoners van groot belang, zodat mensen in deze stad kunnen blijven 

wonen. En hun kinderen en kleinkinderen ook als ze dat willen. Onze inwoners zitten te wachten op woningen. 

Alleen dan in verschillende klassen en niet gedreven vanuit een gedachtegoed. Ik kan de verkiezingsslogan van 

de VVD nog wel dromen: meer woningen, minder files. En de reactie die we daarop kregen was, en zoals die 

ook te bedoeling was: maar meer woningen levert toch juist meer files op? En Haarlemmers dan inderdaad 

dagelijks in de file. En dat zal met de groei van de stad met dit college alleen maar erger geworden. De mensen 

die ons aanspraken op de poster hadden kennelijk een vooruitziende blik. De auto wordt namelijk 

overgeslagen in het beleid van dit college. En als het aan ons had gelegen was dat niet het geval geweest. En 

dat terwijl het een van de coalitiepartijen toch is gelukt om in het coalitieakkoord de zin op te laten nemen dat 

ze onderkennen dat voor sommige Haarlemmers de auto noodzaak is. Ik hoop dat ze daarvoor niet teveel 

hebben ingeleverd, want ze hebben daar helemaal niks voor terug gekregen. En daarom dient de VVD een 

amendement in. Het amendement, een integrale visie van de SOR is inclusief de auto waardoor pagina 19 in 

de derde alinea de tekst zal wijzigen door het tevens opnemen van investeringen in de autobereikbaarheid als 

onderdeel van de totale bereikbaarheid. Dat verdienen onze inwoners, want ook autobereikbaarheid is een 

serieus probleem. En de VVD en de auto zal men dan wel weer denken. Maar een goede bereikbaarheid, ook 

voor auto’s, komt ook de duurzaamheid ten goede. Er is namelijk niks duurzaams aan auto’s die stilstaan in de 

file. 

De voorzitter: Er is een interruptie van mevrouw De Raadt. 

Mevrouw De Raadt: Ja. Dank u wel, voorzitter. Ja, mevrouw Sterenberg. U doet net alsof we helemaal niet 

gaan investeren in mobiliteit, in bereikbaarheid. En niet gaan investeren in de auto. Maar dat doen we 

natuurlijk wel. Sowieso gewoon keiharde cash eigenlijk; 2,5 miljoen in doorstroming van de Waarderpolder. En 

daarnaast ook nog andere maatregelen zoals lobbyactiviteiten die we gaan professionelen. Professionaliseren. 

Ook daar hebben we een aantal ton voor uitgetrokken. Waarom staat u hier een verhaal te vertellen alsof wij 

de auto totaal vergeten zijn? 

Mevrouw Sterenberg: Nou, u doet in ieder geval niet voldoende, want er zijn meer problemen die verder 

reiken dan dat. En daarnaast lijkt het erop alsof u, wat u aangeeft, wilt u dus wel de auto steunen, maar u 

durft er alleen niet voor uit te komen. Eerlijk bestuur is ook gewoon aan de inwoners vertellen wat je gaat 

doen. En wat u doet, en wat wij hier aangeven, is dat ook de auto terug moet komen in de plannen. En u… 

Mevrouw De Raadt: Mevrouw Sterenberg. Wij steunen de auto met minimaal 1,5 miljoen. Dat is niet niks. Dat 

is heel erg veel geld. 

Mevrouw Sterenberg: Nou, dan zult u ons amendement waarschijnlijk steunen, omdat de auto volgens u er 

ook gewoon bij hoort. En er gaat heel veel geld om in deze kadernota. En dan is dit maar een kleine druppel op 

de gloeiende plaat.  

Mevrouw De Raadt: Wij gaan uw amendement natuurlijk niet steunen. Ik wil er nog wel even naar kijken. 

Maar ik kan nu al voorspellen dat die volkomen overbodig is, omdat, zoals ik net ook al opmerkte… Wij zijn de 

auto niet vergeten. Wij gaan 2,5 half miljoen extra investeren in de auto. In doorstroming van de 

Waarderpolder. Wij gaan tonnen investeren in het professionaliseren van lobbyactiviteiten om bijvoorbeeld 

die gewilde Velserboog te krijgen. Dat is niet niks, mevrouw Sterenberg. En wat u hier doet en wat u zegt dat 

klopt gewoon niet. 



De voorzitter: De heer Van den Raadt. 

De heer Van den Raadt: Ja, voorzitter. Interruptie op mevrouw De Raadt. U zei daarnet: wij gaan de inbreng 

van… 

De voorzitter: Ik… Even… Even… Want er wordt inderdaad hier met enige vraagteken gekeken. Ik kan me heel 

goed voorstellen dat u die neiging hebt, maar als we nou de interrupties voor deze termijn houden bij degene 

die het woord voert. Dus dan is er een interruptie, maar als dan anderen het over gaan nemen dan lopen we 

wel zo meteen heel erg uit pas. Bewaar het even. U komt deze cyclus, deze week nog een heleboel aantal keer 

aan de beurt. En pak het dan mee. 

De heer Van den Raadt: Voorzitter. 

De voorzitter: Ja. 

De heer Van den Raadt: We hebben toch gewoon een spreektijd per persoon? 

De voorzitter: Zeker. Maar het punt is dat we ook moeten proberen met elkaar wel te blijven. En daar hebben 

we het met elkaar ook over gehad van: we zijn hier voor algemene beschouwingen. Dan zijn interrupties 

gewoon toegestaan, maar als je vervolgens elkaar gaan interrumperen, dus niet te spreker, maar elkaar. Dan 

loopt de discussie wel heel erg ver weg van waarvoor we hier bij elkaar zitten. 

De heer Van den Raadt: Nou, misschien had ik wel een heel goed punt, voorzitter. 

De voorzitter: Ongetwijfeld, maar voor dit moment gaan we het houden bij de interrupties van de spreker. 

Mevrouw Sterenberg.  

Mevrouw Sterenberg: Bedankt, voorzitter. En voor mevrouw De Raadt waarvan akte zoals uw vorige 

raadsnestor zo mooi zou zeggen. Wat de VVD betreft gebeurt er meer voor de auto. En toch zien we ook dat 

buiten het inzetten op de fiets en het openbaar vervoer er weinig innovatie plaatsvindt. En dat terwijl de auto 

dus geen boosdoener hoeft te zijn. We kunnen immers ook hier inzetten op een duurzame transitie. Niet 

alleen met laadpalen, maar ook door verder te kijken. De VVD verbaasde zich dat inzet van waterstof nergens 

te vinden is in de plannen. En om het college een handje te helpen dient de VVD een motie in: op weg met 

waterstof. Waarin we het college verzoeken om te onderzoeken of het mogelijk is een waterstoftankstation in 

Haarlem te realiseren. En daarnaast waterstof als aantrekkelijke en voor onze inwoners voordelige optie mee 

te nemen bij het maken van plannen voor het aardgasvrij maken van onze wijken. Nu valt er in het fysieke 

domein nog van alles te zeggen over het beheer en onderhoud van de stad, maar we moeten op de tijd letten. 

Daarom gaan we over naar de belastingen, want leuker kunnen we het niet maken. Het moge duidelijk zijn dat 

de rek eruit is. Haarlemmers wonen in een stad die op nummer negen staat van de steden met de hoogste 

woonlasten. Toch kiest het college er niet voor om in deze economisch goede tijden de woonlasten te laten 

dalen. Haarlemmers te laten profiteren van betere tijden zodat er ruimte ontstaat voor moeilijkere tijden. 

Daarbij lijkt de toeristenbelasting al de nieuwe melkkoe te worden van dit college. Als extra infuus. Voorbij 

wordt gegaan het aan het effect daarvan op onze ondernemers en de concurrentiepositie van onze stad. En 

daarom dient de VVD een motie in, Toeristen zijn geen belasting, waarin wil het college oproepen om het 

voorgenomen onderzoek naar een procentuele berekening van de toeristenbelasting eerst af te ronden 

voordat het tarief wordt verhoogd. En na onze opmerking over de belastingcapaciteit kunnen we niet anders 



dan ook een motie in te dienen met betrekking op de woonlasten voor onze inwoners. U weet allen dat we 

altijd pleiten voor lage lasten. 

De voorzitter: De heer Visser. 

De heer Visser: U zei net: voordat de belasting wordt verhoogd. Zegt u dus dat als het onderzoek klaar is en we 

straks een begroting krijgen dat de toeristenbelasting wel mag worden verhoogd? 

Mevrouw Sterenberg: Ik denk dat we deze week allemaal de e-mails hebben kunnen lezen van de 

ondernemers, van de hoteliers. En daaruit blijkt dat die verhoging eigenlijk niet nodig zou zijn. En dat zou 

blijken uit een goed onderzoek naar die toeristenbelasting. 

De heer Visser: Ja. Die mail heb ik ook gelezen. Eén ding viel me daarin op. Er werd gezegd van: ja, het mag 

niet meer dan inflatie verhogen van toeristenbelasting. Maar daarbij we niet verteld dat de afgelopen 3,4 jaar 

juist afgesproken is met de ondernemers om een stabiel tarief te handhaven. En dan is het logisch dat je na 

vier jaar ineens wat verder omhoog gaat, want we hebben het vier jaar lang niet verhoogd. 

Mevrouw Sterenberg: Nou, u leest onze redenen waarom wij dit willen in de motie. En andere gemeentes 

hebben dat ook niet gedaan. Ik ga verder. Nu het college er toch niet voor kiest vinden wij… 

De heer Van Leeuwen: Voorzitter. 

De voorzitter: De heer Van Leeuwen. 

De heer Van Leeuwen: Ja, voorzitter. Dank u wel. Ja. Wij kennen de VVD als een verstandige partij als D66. En 

ook van een regionale samenwerking. Nou hebben de gemeentes Haarlemmermeer en Amsterdam een 

bepaald tarief qua toeristenbelasting. Wij als Haarlem. Wij zien… Wij willen ons graag bij dat tarief ongeveer 

aansluiten, want wij willen gewoon qua toeristen niet het gootsteenputje worden van een metropool. Deelt 

de VVD deze visie dat wij voor het schoonhouden en het mooi houden van onze stad evenveel geld mogen 

vragen als onze buren? Want ja, het stadcentrum van Hoofddorp moet verzorgd worden. Het stadcentrum van 

Haarlem kan misschien nog wel wat meer aandacht verdienen. 

Mevrouw Sterenberg: Dat vinden wij niet op die manier. Wat u zegt over samenwerking daar kom ik zo 

dadelijk wel terug. Wat goed dat u dat ook ondersteund. Want wij vinden dat het college op zoek zou moeten 

gaan naar mogelijkheden… 

De voorzitter: Het aantal interrupties dat zwelt nu aan. De heer Van den Raadt. 

De heer Van Leeuwen: Nee, ik… 

De voorzitter: Eén moment. De heer Van Leeuwen wilde nog terugkomen op zijn eigen interruptie van net? 

De heer Van Leeuwen: Jazeker. 

De voorzitter: Dan gaat u voor. Dan komt daarna de heer Van den Raadt.  

De heer Van Leeuwen: Want ik constateer dus dat de VVD wil dat Haarlem het gootsteenputje van toeristen in 

deze regio wordt. Dank u wel, voorzitter. 



Mevrouw Sterenberg: Zeker niet. We hebben ook handhaving. En u doet alsof wij een verloederende stad zijn 

qua centrum, terwijl we die altijd al goed schoonhouden. En dat nu ook lukt voor dat geld. 

De voorzitter: De heer… De heer Van den Raadt. 

De heer Van den Raadt: Ja, mevrouw Sterenberg. Vind u eigenlijk ook niet, net als trots Haarlem, dat de 

opmerking van de D66 een beetje… Ja, niet echt heel slim is, want er wordt vergeleken met omringende 

steden. Maar Haarlem is toch geen Amsterdam. En dat zijn we toch wel met mekaar eens? 

Mevrouw Sterenberg: Ik zou liever gewoon mijn verhaal afmaken. Dus we vinden dat het college op zoek zou 

moeten gaan naar mogelijkheden zoals regionale samenwerking om de lasten alsnog naar beneden te dringen. 

En daarom dienen we nog een motie in. En dat is: kostendekkend is altijd goed, woonlastenstijging niet. De 

samenwerking, en daarin roepen dus op om die samenwerking op te zoeken om efficiënter en effectiever te 

werken om de kosten te verlagen. En over die mogelijkheden naar ons voor het eind van het jaar naar ons te 

rapporteren. 

De voorzitter: Mevrouw Verhoeff. 

Mevrouw Verhoeff: Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Sterenberg, bent u op de hoogte dat in Amsterdam de 

VVD juist opteert voor het verhogen van de toeristen belasting? 

Mevrouw Sterenberg: Ja. Wij zijn geen Amsterdam, wij zijn hier Haarlem. En dus we gaan in op de Haarlemse 

situatie. Vooral nu de kosten in het kader van de energietransitie zullen stijgen is het van belang om alle 

Haarlemmers hierin mee te houden. Onderbouwing zal immers onderdeel uitmaken van een fundament voor 

de solidariteit van onze Haarlemmers die we bij de duurzaamheidsopgave van hen vragen. En over 

duurzaamheid gesproken. De afvalstoffenheffing zal stijgen als gevolg van de zondag openstelling van het 

Milieuplein. Wat de VVD betreft valt dit binnen de duurzaamheidsplannen van het college. En daarom vinden 

wij het niet gepast om deze te verwerken afvalstoffenheffing. Daarom dient de VVD nog een amendement in. 

En dat is duurzaam doen: ja. Duurzaam wonen voor bewoners: nee. Duurder wonen voor bewoners: nee. Om 

de kosten voor de zondagsopenstelling ten laste te laten komen van de reserve groei van de stad waardoor de 

woonlastenstijging voor onze bewoners wordt beperkt. 

De voorzitter: De heer Visser, ChristenUnie. 

De heer Visser: Dus als ik het goed begrijp mag het op maandag wel aan de bewoners worden gevraagd om 

het zelf 100% betalen, maar op zondag niet. Terwijl op zondag de salarissen van de medewerkers van 

Spaarnelanden twee keer zo hoog zijn. Is het niet veel efficiënter om dan op bijvoorbeeld vrijdagavond het 

open te doen? Is twee keer zo goedkoop en hoeft u het niet aan de bewoners te vragen. 

Mevrouw Sterenberg: Nou, daar zien we uw moties voor tegemoet. We gaan… 

De heer Visser: Die zijn al ingediend als u ze had gelezen. 

Mevrouw Sterenberg: Prachtig. We gaan door naar het volgende domein en dat is het sociaal domein. En de 

efficiency en effectiviteit die worden meer en meer belangrijk nu de college zoveel geld uit gaat geven. Niet 

alleen in het sociaal domein natuurlijk. Er valt volgens de VVD echter nog wel veel te winnen voor onze 

Haarlemmers door een doelmatige inzet van onze middelen. Deze coalitie heeft besloten de 



basisinfrastructuur te behouden. Top. Voor de mensen die nieuw zijn in de raad, en de luisteraars, de 

basisinfrastructuur betreft voorzieningen op het gebied van welzijn en zorg die voor alle Haarlemmers zonder 

verwijzing toegankelijk zijn. Waarbij ze gesteund worden in hun zelfstandigheid en hun hulp aan anderen. Hier 

gaat jaarlijks een paar miljoen in om. En de VVD komt hier niet met een oproep om te bezuinigen, maar wel 

met een oproep om de doelmatigheid van deze voorzieningen te vergroten. Oftewel: ons geld goed uitgeven. 

We zien nu namelijk niet alleen veel overlap, maar ook initiatieven die buiten deze subsidie vallen, maar daar 

wel binnen zouden passen. Met deze herijking willen wij de gewenste flexibiliteit voor innovatie tot stand 

brengen en daarnaast nogmaals goed kijken naar het gewenste aanbod. Daarom dient de VVD een motie in: 

De basis op orde, waarin we dus oproepen tot deze herijking. En deze plannen ruim voor de nieuwe subsidie 

afspraken naar ons doen toekomen. Ons volgende punt binnen het sociaal domein gaat over gratis geld. De 

intensivering van het minimabeleid met de verruiming van de regeling naar 120% van het bijstandsniveau naar 

een toekomstige verhoging naar 130%. Wat de VVD betreft bestaat gratis geld niet. Deze verruiming kost al 

snel 1 miljoen per jaar. En dat geldt is van de belastingbetaler. Wat de VVD betreft gaan we daarom niet 

subsidiëren dat mensen in armoede thuiszitten, maar gaan we investeren in werk en het laten groeien van 

mensen in hun loopbaan. Werk is wat de VVD betreft de beste weg uit armoede en schulden. Daarnaast zorgt 

werk voor eigenwaarde en sociale contacten. 

De voorzitter: Mevrouw De Raadt. 

Mevrouw De Raadt: Wanneer we de minimaregelingen verhogen tot 120% van de bijstand dan betekent dat 

toch juist dat het geld gaat naar mensen die niet in de bijstand zitten? Maar mensen die een heel klein baantje 

hebben of zelfstandig ondernemer zijn. Anders hadden ze namelijk wel 100% van de bijstand gehad. Dus wat u 

zegt… Ook dit is wederom niet goed. 

Mevrouw Sterenberg: Dank u wel. Wij vinden dat armoede… 

Mevrouw De Raadt: Nee, ik wil… Nee, ik wil toch wel graag een reactie, want nogmaals… U zegt: jullie gaan 

gratis geld weggeven aan mensen die thuiszitten in de bijstand. En dat is dus gewoon niet waar. Dat moet u 

ook onderkennen, want het gaat namelijk naar mensen die meer verdienen dan 100% van de bijstand. Dus dat 

zijn per definitie geen mensen in de bijstand zitten. Dat kan u niet anders dan dit met mij eens zijn. 

Mevrouw Sterenberg: Ja. Wat wij graag zien is dat die mensen dus geen gratis geld van de gemeente krijgen, 

maar dat wij hun laten groeien. Dat we dat geld inzetten om ze stappen te laten maken in hun loopbaan. Dus 

dat iemand een betere baan krijgt waarvoor die meer verdient. Waardoor die niet afhankelijk is van geld van 

de gemeente. En dat is volgens ons de beste weg. 

De voorzitter: De heer Van den Raadt. 

De heer Van den Raadt: Ja. Ik moet… Ik weet niet of ik wel mag refereren naar een inspreker, burgemeester. 

Want ik ben het wel eens met mevrouw De Raadt. 

De voorzitter: Als u nou… Ja, dat kan. Maar maakt u eigen punt op mevrouw Sterenberg. 

De heer Van den Raadt: Ah ja. Nou , oké. Ik probeer het. Mevrouw Sterenberg. Het was in… Ik heb het 

inderdaad eerst ook niet helemaal goed begrepen, maar het is inderdaad wel zo als de vorige inspreker zegt 

dat we beter, en dat is ook een voorstel van Trots Haarlem wat wij indienen op de woensdag, om naar 150% 

te gaan. Want het is inderdaad zo dat als je nu gewoon een baan hebt, bijvoorbeeld bij een bakker. Dan 



verdien je er net genoeg om inderdaad bij al die mooie regelingen aan te sluiten. Dus wij willen eigenlijk dat 

het naar 150% gaat zodat gewoon de mensen met een modaal inkomen, de belastingbetaler, gewoon ook een 

keer voordeel hebben van die regeling. Vind u dat niet een goed idee? 

Mevrouw Sterenberg: Nou, we kijken nu al uit naar woensdag. Maar we gaan een amendement indienen en 

dat is Investeringen die werken. En dat is er dus opgericht om niet te investeren in het subsidiëren, maar 

zorgen dat mensen groeien waardoor ze een betere baan krijgen. En dat kan dus door baanbegeleiding, 

bijscholing en omscholing. 

De voorzitter: De heer Aynan. Ja, u… U… Het is heel normaal dat de spreker de zin mag afmaken. De heer 

Aynan. 

De heer Aynan: Voorzitter. Ik heb me heel netjes gedragen en mevrouw Sterenberg uit laten praten. Ik heb 

twee vragen voor mevrouw Sterenberg. U refereerde aan een onderzoek over de inkomensgelijkheid in 

Nederland. Die is inderdaad wel vlak, maar weet u ook wat het onderzoek zegt over bezit? Graag een reactie 

daarop. En over gratis geld gesproken. Wat vindt u van de hypotheekrenteaftrek? 

Mevrouw Sterenberg: Ja. Daar zijn onderzoeken naar dat het uiteindelijk geen gratis geld is. En we zitten hier 

in de Haarlemse gemeenteraad. Dus laten we het daarover gaan hebben. Dus ik ga door. Want we komen als 

slot bij… 

De heer Blokpoel: Voorzitter.  

Mevrouw Sterenberg: … Ons cultureel vastgoed. En binnen de VVD hebben we inmiddels het gebruik om soms 

ook iemand anders het woord te laten. Dus wil ik niet afsluiten, maar wil ik dat aan mijn collega raadslid de 

heer Blokpoel laten. Als tenminste de voorzitter de heer Blokpoel zo dadelijk het woord geeft. Ik kan u 

namelijk vertellen dat ik als fractievoorzitter ontzettend trots ben op hoe mijn fractie aan de slag is voor de 

stad, voor de Haarlemmers. En vanwege de enorme inzet van heer Blokpoel op dit onderwerp wil ik hem de 

laatste motie van de VVD graag zelf laten indienen. 

De voorzitter: Het woord is aan de heer Blokpoel. 

De heer Blokpoel: Ja. Dank u wel, voorzitter. Ik krijg al een compliment voor dat ik iets heb gedaan. Dat is heel 

fijn. Vastgoed, cultureel vastgoed. Ja. Vastgoed kent nogal een historie in Haarlem. Gelukkig heeft de heer 

Botter het momenteel goed op orde. Cultureel vastgoed is daarbij een ondergeschoven kindje eigenlijk. In de 

jaarrekening komt het woord cultureel vastgoed of cultuur in de vastgoed paragraaf niet in voor. Oftewel, er 

wordt gepraat over schoolgebouwen, er wordt gepraat over sportvoorzieningen. Prachtig, maar culturele 

voorzieningen komen er niet in voor. En waarom eigenlijk niet? En waarom is er nu geen actuele inventarisatie 

van het achterstallig onderhoud dat aan deze panden er is? Omdat daar aandacht voor te vragen hebben… En 

u heeft het allemaal in de krant kunnen lezen. Meerdere opvattingen. Willen wij graag het museum, de parel 

van onze stad ondersteunen. Een van de grootste publiekstrekkers, een van de musea die hoog op de lijstjes 

staat in Nederland. Ze vragen om een financiering van de gemeente. De coalitie stelt: we dragen het museum 

een warm hart toe, maar daar blijft het dan even bij. Wij zouden graag dat warme hart ook vullen. En daarbij 

ook de mogelijkheden onderzoeken om dat museum te ondersteunen. Het Frans Hals Museum hebben we het 

uiteraard over. We dienen daarom een motie in. Investeer in de parels van de stad. Investeer in cultuur. Steun 

et Frans Hals Museum. Onderzoek de mogelijkheden. Met nadruk op onderzoek, want de vierenhalf miljoen 

euro zouden wij graag als lening aan het museum verstrekken. En dan als extra subsidie aan het museum 



zorgen dat de lasten voor het museum niet verhoogd. Maar nogmaals, het is een onderzoek. Oftewel: je moet 

samen met het museum gekeken worden hoe zij bij kunnen dragen om ook die lasten te dragen. Nogmaals, 

het is samen met het museum onderzocht. En we hebben ook samen met museum gekeken van: wat zijn de 

mogelijkheden? Waar kunnen ze toe? Maar dat verdient een nadere uitwerking. Mede omdat het 

achterstallige onderhoud eventueel werk met werk kan maken. Eventueel kan dat zorgen voor een lage 

investering die nodig is. Daarnaast hebben we een reserve vastgoed waar mogelijk ook… Die ook mogelijk kan 

bijdragen aan de kosten die het met zich meebrengt. Al met al steunen wij het Frans Hals Museum. En hopen 

wij op uw steun voor de motie zodat we deze parel in de stad kunnen behouden. 

De voorzitter: Dank u wel. Daarmee zijn we aan het eind van de bijdrage van de VVD gekomen. Dan gaan we 

naar GroenLinks. En de heer Berkhout heeft het woord. 

De heer Berkhout: Ja, voorzitter. Dank u wel. En hier ligt die dan voor ons, de kadernota. Eindelijk de 

vertaalslag van het coalitieprogramma. Ik heb hier al menigmaal de afgelopen maanden gestaan om de 

verhalen en de ambities die wij hebben voor de stad te vertellen. En nu heeft iedereen ook de financiële 

vertaling daarvan kunnen lezen. En ja, ik zal het nogmaals zeggen. Deze coalitie heeft flinke ambities. Wij 

willen van Haarlem een duurzame, sociale en toekomstbestendige stad maken. Een stad die echt meters 

maakt als het om duurzaamheid gaat. Een stad met een sociaal hart. Een stad waarin iedereen kan wonen 

ongeacht je inkomen. Waarin iedereen naar school kan gaan. Kortom, een stad die klaar voor de toekomst. 

Want voorzitter, die uitdagingen die staan onder druk. En deze coalitie toont wat mij betreft het lef om 

daarvoor te gaan. Om te investeren in die stad. Die uitdagingen waar wij voor staan. Daar ben ik trots op. Dus 

ja, de schuld loopt op. Maar ja. Is dat port verteren of is dat een gezonde, verantwoorde, noodzakelijke 

investering voor deze stad? Wat ons betreft gaan de kosten voor de baat uit. We investeren in een stad die 

aantrekkelijk is en blijft om in te wonen. We investeren in een stad die groen en gezond is. We investeren een 

stad in de jeugd een groen schoolplein kan bieden en geen overvolle klas. Dus ja, dat is een flinke slok op een 

borrel om dan 83 miljoen voor de komende vier jaar te gaan investeren. 

De voorzitter: De heer Smit. 

De heer Smit: Met de uitloop. Ja, precies. Dank u wel, voorzitter. Mijnheer Berkhout. Kosten gaan voor de baat 

uit. Nou mag je daar best die opmerking maken zonder dat je dat tot na de komma moet specificeren. Maar 

nou wil ik toch wel een klein beetje uitleg. De kosten die laat u zichtbaar maken in de kadernota, maar baat… 

Is er ook een suggestie dat er een vorm van die kosten wordt terugverdiend? 

De heer Berkhout: Als u het goed heeft gelezen is er baat als het gaat om verduurzamingsmaatregelen. Kosten 

van een klimaatbestendige stad. Kosten die wij toch zullen moeten gaan maken. Als het gaat om sociale 

maatregelen zijn dat maatregelen met een preventief karakter. Kosten als u dat niet doet… Zou je kosten zien 

stijgen. Als het gaat om de groei van de stad zijn dat kosten die we maken voor voorzieningen voor 

sportvelden, voor onderwijsinstellingen. Zo kan ik nog wel een tijd doorgaan. Daar zit die baat. Is dat wat u 

wilde horen? 

De voorzitter: Nou, de heer Smit.  

De heer Smit: U voelde al aan dat ik dat niet helemaal wilde horen. Nee, kijk. Als we praten over 120 miljoen 

meer dan is daarvan een heel klein gedeelte op dit moment begroot voor de energie transitie in de breedste 

zin. En een heleboel dingen hebben te maken met de volledig ambitie, de totale ambitie van deze kwaliteit. En 

waar ik nu naar zoek is toch een vorm van een batenberekening bij die 120 miljoen schuldstijging. En het 



volledig inzetten, een aantal miljoen per jaar extra voor de exploitatie. Hoe vertaalt zich dat in baat? En dan 

komt u met energie, milieu, enzovoort. Maar dat is toch maar een stukje van het geheel. 

De heer Berkhout: Laat ik mijn betoog verder vervolgen. Ik ben ook heel benieuwd naar hoe u dan baat 

interpreteert. En ongetwijfeld komt daar een financieel verhaal wat zijn weerga niet kent. Ik wacht het af, wat 

meestal gaat het na een paar insprekers daalt het de aandacht wat. Maar volgens mij gaat u dat helemaal 

opleveren. In ieder geval… We gaan weer terug naar mijn dan het verhaal. 

De voorzitter: Dank u. 

De heer Berkhout: Ik ken nu onderhand een beetje. Nee, ik neem u mee in de uitdagingen waar de stad voor 

staat. Ik zei het al een beetje. En de eerste uitdaging is echt de verduurzaming. Dat is niet alleen de uitdaging 

waar Haarlem voor staat. Dat is de uitdaging waar Nederland voor staat. Waar we mondiaal voor staan. 

Volgens mij gaan we nu de 24
e
 dag in waarbij we geen regen hebben in Nederland. Ik kan u vertellen: dat soort 

extreme weerssituaties gaan toenemen de komende jaren. Daar moet je op voorbereid zijn als stad. Dat is die 

klimaatbestendigheid waar we het over hebben. En deze coalitie… Ik zie mijnheer Van den Raadt. 

De voorzitter: Dat is aardig. Mijnheer Van den Raadt. 

De heer Van den Raadt: Ja. Nee. Ik vind dat u een heel goed punt heeft. Ik denk ook inderdaad ook dat het 

weer langer en onbestendiger gaat worden. Ik denk zelfs dat dat over de hele wereld zal plaatsvinden 

waardoor wij ook klimaat vluchtelingen zullen krijgen. Lijkt het u niet handig om eens een visie te ontwikkelen 

wat we daarmee gaan doen? Want over vier jaar denkt u: mijnheer Van de Raadt had dat ooit eens een keer 

gezegd. En nu zitten wij voor het blok. 

De heer Berkhout: Aan uw moties te zien denk ik straks bij elke punt: oh god, dat heeft de heer Van de Raadt 

vier jaar geleden gezegd. Dus wat dat betreft. Nee. Ik weet niet of de klimaatverandering dat nou echt iets is 

waarbij de hele wereld zegt: dat heeft mijnheer Van den Raadt ooit eens gezegd. Dit is… Wij weten dat dit op 

ons af staat te komen. Ik ga graag door met mijn verhaal, want wat ik wou zeggen is… Het coalitieprogramma 

heet Duurzaam Doen. Ik probeer wel mijn verhaal af te maken. 

De voorzitter: De heer… De heer Aynan. 

De heer Aynan: Dank u wel, voorzitter. U kiest voor duurzaam. Het hele programma heeft trouwens de titel 

Duurzaam Doen. Maar wat mij dan bevreemd is dat u bij energietransitie pas vanaf 2021 geld gaat investeren. 

En waarom? Waarom pas vanaf… Ik had bij u verwacht van: nou, we gaan meteen aan de slag. 

De heer Berkhout: Ja, wat ik wou… Ik wou dus net ook die link maken naar de titel van het programma. Maar 

ik had een zin over mijn hoofdstuk gezegd. En u pakt het… Want inderdaad, het coalitieprogramma heet 

Duurzaam Doen. En wat ons betreft is het nu ook tijd voor het doen. De afgelopen jaren hebben we echt de 

kaders, de randvoorwaarden gezet als het gaat om onze ambities. In het is nu zaak om daar echt concreet 

stappen in te gaan zetten. Zoals ik al zei: we zijn ons bewust van de noodzaak. En wat ons betreft, en dat is ook 

echt een opdracht aan het college, zien wij liever concreet resultaten na deze vier jaar. Dan een 

verscheidenheid aan projecten die in de kinderschoenen staan. 

De voorzitter: De heer Aynan. 



De heer Aynan: Ja, voorzitter. Daar was precies mijn vraag voor bedoeld. U kiest er voor om pas vanaf 2021 

jaarlijks 1 miljoen vanaf dat moment te investeren in de energietransitie. En ik had verwacht van iemand die 

zo graag in de startblokken staat dat die meteen vanaf 2019 iets gaat doen. Waarom kiest u voor deze 

vertraging? 

De heer Berkhout: Het is zeker geen vertraging, mijnheer Aynan. Zoals u weet heb ik zelf een initiatiefvoorstel 

ingediend om van het gas af te gaan. En zoals u ongetwijfeld weet is het warmtenet in Meerwijk is niet iets 

wat je op vandaag op morgen gerealiseerd heb. Dat is… Dat vraagt om een lange adem. En de investering 

vanuit de gemeente kan dan pas op dat moment komen. Maar we staan niet stil. Ik weet… Volgens mij ziet u 

dat we 21 miljoen per jaar investeren. En die energietransitie is een onderdeel van die hele verduurzamingslag 

die we de komende jaren gaan maken. Ja. Dus een aantal concrete suggesties voor het college. Het warmtenet 

in Meerwijk. Betrek daar ook de buurt bij. Zo hebben we het ook bedoeld in ons coalitieprogramma. Daar is 

ook budget voor. Iedereen moet mee kunnen doen. Het is de sociale kant van de energietransitie. Het is niet 

alleen voor diegene die het kunnen betalen, maar voor iedereen. En wij geven u mee, als overweging mee, om 

te onderzoeken of het ook mogelijk is om als gemeente eigenaar te worden van deze put. Want dat kan nog 

eens best wel rendabel zijn op de lange termijn. Daarnaast, wat ons betreft, moet er razendsnel vaart worden 

gemaakt met de plaatsing van die laadpalen. Volgens mij willen we er 300 plaatsen. Dat kan vrij snel. Er zijn 

een paar zaken die we u gewoon meegeven in dit verband. Wij zien ook graag dat wij op korte termijn nu 

samen met de buurt participatie gebruiken om de buurt, de wijken te vergroenen. Dat kan. Daar is budget 

voor. Dat is een hele makkelijke eerste stap. En tot slot nog twee punten. Maakt dit vijfhoek wat ons betreft zo 

snel mogelijk autoluw. En kijk ook, dit is ook een vraag die wij terug kregen al eerder tijdens de 

onderhandelingen, of de bussen die door onze stad rijden elektrisch kunnen worden. Daarnaast willen wij u 

vragen of u met de bedrijven in de Waarderpolder in gesprek gaat om ook daar te verduurzamen, want die 

daken kunnen we gebruiken voor de zonnepanelen. En juist… Je ziet een tendens. Volgens mij kaartte de SP 

het landelijk ook aan. Als het gaat om schuif de energietransitie niet af alleen maar op de bewoners, maar kijk 

ook naar de bedrijven. Juist zij kunnen de grootste stappen zetten. Graag ook in Haarlem. En dan, voorzitter, 

de bereikbaarheid van de stad. De VVD had het hier al voor mij hierover. Volgens mij is het standpunt van 

GroenLinks duidelijk. Meer asfalt lost niets op. Maar niets doen ook niet. Vandaar dat wij vaart willen maken 

met alternatieven. En wij investeren dan ook flink in de komende jaren. Wat ons betreft moet ook daar die 

concrete actie nu wel gevolg gaan krijgen. En daarin valt te denken aan de fietsring rondom het centrum. Aan 

de fietsonderdoorgang bij de Oude Weg, maar ook het laaghangend fruit. Zoals we dat eerder al hebben 

geconstateerd. Kijk naar die groene golven. Kijk naar dynamisch verkeersmanagement. Smart mobility. 

Deelauto’s. Er is zat te doen, maar we vragen om actie op dit moment. En tot slot. We weten allemaal het 

grootste probleem voor onze bereikbaarheid is niet die hier. Volgens mij heeft Jouw Haarlem dat laatst nog 

weer aangekaart, is de regionale bereikbaarheid. En dat… Daar hebben we het al jaren over, maar wat er 

anders is op dit moment is dat we daar capaciteit voor vrijmaken. Lobbycapaciteit. En daar willen we nu echt… 

Nou, dragen we ook het college op om daar nu echt vaart mee te maken. Volgens mij is daar nu geen drempel 

meer om met resultaten te komen. 

De voorzitter: De heer Van den Raadt.  

De heer Van den Raadt: Ja, voorzitter. Ik heb mijnheer Berkhout even laten uitspreken, want wat hij zegt is 

zeer inspirerend. Goeie dingen. U zegt ook over die put… Dat is misschien wel rendabel om die zelf in eigen 

beheer te houden, want dat kan wel eens rendabel worden. Ben ik ook wel met u eens. En wist u ook dat een 

parkeergarage in eigen bezit hebben zeer rendabel is? Wilt u dan misschien ook parkeergarages rond de stad 



gaan bouwen en die als P+R gaan gebruiken, zodat we het centrum autoluw kunnen gaan maken? Maar 

gewoon een klap geld kunnen verdienen door daar die auto’s te laten parkeren. 

De heer Berkhout: Tsja. Nou, zoals u weet zijn parkeergarages vrij… Dat kost nogal wat. Maar wat we ook 

hebben gezegd is juist als het gaat bij om de Papentoren Vest zien we daar wel een kans om een win-winst te 

maken. Juist met alle… Volgens mij is dat zelfs een motie van De Actiepartij als ik het goed heb deze keer. Nou, 

dat kunt u ongetwijfeld straks toelichten. Maar juist daar alle ontwikkelingen in dat gebied kunnen bijdragen 

aan zo’n parkeermogelijkheid. Maar u weet wel dat dat peperduur is. 

De voorzitter: Ja, je roept wat op. De heer Hulster. 

De heer Hulster: Dank u wel. Ja. Ik heb nog een vraag aan Robert Berkhout. Wat we… Hij stelt vast dat er 

warmteputten moeten komen in Meerwijk. Maar is hij zich daarvan bewust dat die na een tijdje ook weer 

uitgeput raken? En hoe gaan we daar dan mee om? Denkt u daar al over na? 

De heer Berkhout: Nou, daar denk ik nu nog niet heel veel over na. Maar ik ben wel bewust van dat risico. Die 

hele technologie staat nog in de kinderschoenen. Misschien moeten we eerst gebruik maken van biogas. 

Misschien moeten we eerst gebruik maakt van restwarmte. Het is nog allemaal nog niet ideaal, maar we 

moeten daar wel stappen in gaan zetten. En juist met die link met de riolering daar, de 

vervangingswerkzaamheden, kunnen we daar wel echt iets doen. Maar ik ben me bewust van de risico’s, ja. 

De voorzitter: De heer Aynan. 

De heer Aynan: Dank u wel. Het bereikbaarheidsprobleem is inderdaad ook een regionaal probleem. Dat klopt. 

Daarvoor hebben we twee moties ingediend. Niet alleen een lobby, maar een toplobby. Maar ik wil heel graag 

van GroenLinks horen dat we die lobby niet gaan gebruiken om voor een tunnel te gaan lobbyen. Want daar 

heeft u wel voor getekend bij de SOR.  

De heer Berkhout: Ja, welke tunnel bedoelt u? Is dat die  Grijze tunnel in Noord? Of…? 

De heer Aynan: Nee, voorzitter. Want daarvoor had u mij niet willen steunen. Maar dat komt nog. Nee, dat 

gaat over de Kennemertunnel. 

De heer Berkhout: Naja, wat ons betreft… Ons standpunt is duidelijk. Er volgens mij staat dat ook helemaal 

niet zo in het akkoord. We hebben eerst het OV, regionaal OV. Daar moeten we eerst in investeren, maar ook 

die Velserboog zoals mevrouw Van de Raadt zei. Volgens mij ligt daar de winst op korte termijn. Daar gaat het 

om. 

De heer Aynan: Voorzitter. Toch nog even een opmerking. De tunnel staat er wel degelijk in als een van de 

pijlers. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Boer. 

De heer Boer: Ja. Ik hoor u allemaal zaken opnoemen en die draagt u dan het college op. Doe dit, gaat dat 

doen. Ik wil resultaat. Ik vraag me af: waarom doet u dat? Want u pikt er een paar uit. Is het niet de bedoeling 

dat het college gewoon het hele coalitieprogramma uit gaat voeren? En daar resultaten gaat behalen? Of 

heeft u het idee dat dit college eigenlijk al een tijdje lekker zit te niksen? Waarom die opdragingen allemaal? 



De heer Berkhout: Er zat zeker niet die… Als je die connotatie eruit haalt was dat zeker niet de bedoeling. Nee. 

Wat ons betreft… We hebben een ontzettende ambitie. We hebben Duurzaam Doen. Dat is actie. Wij geven 

nu de suggesties mee. Zoals ik eerder zei: je kan op de hele… Eigenlijk wij willen focus. Eigenlijk is dat het. En ik 

gaf een aantal suggesties mee. Ongetwijfeld komt het college nog terug met wat haalbaar is, wat niet. Het 

enige wat ik van dit college vraag is concrete actie en focus. En in die hoedanigheid moet u nu ook mijn 

boodschap interpreteren. 

De voorzitter: De heer Visser. 

De heer Visser: Ja. U had het net over die parkeergarage Papentoren Vest. Hoeveel geld denkt u dat daar van 

de gemeente bij moet? 

De heer Berkhout: Nou, dat is een technische vraag. Die laat ik uitzoeken. Nee, maar… Nee. In algemene zin: 

dat hangt helemaal af van hoe je al die projecten met elkaar kan verbinden. Maar er zal… We weten allemaal 

hoe duur zo’n garage is. Ja. 

De heer Visser: Maar kunt u dan aangeven waar op zijn minst een aanzet tot een bedrag in deze kadenoten te 

vinden is? Want er zal wel iets bij moeten. 

De heer Berkhout: Tegenwoordig kan je ook parkeergarages… Misschien… De heer Sander Van den Raadt die 

wilde heel graag dat we dat in eigen beheer houden. Je kan het ook op andere manieren oplossen. Maar op dit 

moment omdat er nog zoiets, in de kinderschoenen staat, willen we daar nog geen geld voor vrijmaken. Dat is 

waar. Voorzitter. Ik wil graag verder met mijn tweede uitdaging. Mijn verhaallijn is een beetje verstoord door 

deze interrupties, maar ik ga gewoon… Ik ga gewoon door. Want de tweede uitdaging waar deze stad voor 

staat is de ongedeelde stad. Ja. Ik hoorde daar wel de VVD zeggen van: we zijn nog nooit zo’n egalitaire 

samenleving geweest als nu. Nou, daar durf ik mijn twijfels bij te hebben. En ook in Haarlem zie je dat de 

ongelijkheid toeneemt. Dat er… En daar moet je voor waken. En Haarlem is gelukkig een hele sociale stad. We 

hebben een sociaal hart als stad. Daar mogen we trots op zijn. We doen er nog een stapje bovenop deze 

coalitieperiode. Wij willen echt die tweedeling voorkomen en dat doen we op een aantal vlakken. Dat doen we 

door meer geld uit te trekken voor schuldhulpverlening. Door gesprekken te blijven voeren met mensen die 

langdurig in de bijstand zitten. En door de grens van het armoedebeleid te verhogen. Eerst naar 120% en laten 

deze periode zelfs naar 130%. Dat doen wij omdat we weten dat mensen die met dit minimuminkomen rond 

moeten komen vaak ontzettende last van schulden hebben. Daar niet uitkomen. En daar is dat stapje voor 

nodig. En natuurlijk willen we dat iedereen een goed betaalde baan heeft. Helaas is de werkelijkheid wat 

weerbarstiger. En hier heb je dat vangnet waarbij wij deze mensen kunnen ondersteunen. Daarnaast wil ik wel 

iets aangeven, want ik heb het idee dat een aantal oppositiepartijen eerder hebben gedacht van: die coalitie 

gaat die reserve sociaal domein opheffen. Wat doen ze nu? Daar wil ik toch eventjes een kanttekening bij 

plaatsen. Laat er geen verstand over bestaan. De reserve sociaal domein wordt niet opgeheven als de risico’s 

niet langdurig in kaart zijn. We doen het alleen als we grip hebben op de situatie. Als we in controle zijn. En ja, 

daarom hebben wij ook over twee jaar een herijking van het coalitieakkoord ingelast, want de wereld kan er 

over twee jaar heel erg anders uitzien. En wij zien ook de risico’s met de jeugdzorg op ons afkomen. We weten 

dat we een rechtse coalitie in dit land hebben. Dus je moet altijd waken, maar het is wel zaak… En een reserve 

opheffen is ook een teken van grip hebben. Is ook een teken van vertrouwen hebben in je eigen organisatie en 

niet altijd zo’n buffertje achter de hand moeten hebben. Maar alleen vanuit die randvoorwaarden maken wij 

die keuze. Anders niet. Dus vanuit grip en niet vanuit een bezuinigingsopdracht of wat dan ook. 

De voorzitter: Mevrouw Leitner. 



Mevrouw Leitner: Ja. Ik wilde mijnheer Berkhout even aanvullen dat… We doen het inderdaad vanuit grip, 

maar het is ook gewoon een boekhoudkundige exercitie. We hebben gewoon een algemene reserve. Dus de 

risico’s die er zijn die vangen we gewoon op vanuit de algemene reserve. Ze moeten het ook niet groter 

maken dan dat. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Smit. 

De heer Smit: Dank u, mijnheer de voorzitter. Volgens mij maken we het ook niet groter dan het is, want als 

we in de kadernota lezen dat de reserve sociaal domein wordt leeggegeten tot op 4 miljoen dan betekent het 

dat we het in control zijn, in de dimensie van maximaal 4 miljoen herkennen. Want als het meer is dan gaan 

we naar een negatieve reserve sociaal domein toe. En het is toch zo, mijnheer Berkhout, dat de reserve sociaal 

domein in principe wordt leeggegeten, want er gaat redelijk miljoen uit. En er blijft nog 4 miljoen over aan het 

eind van de coalitieperiode. En dan is die 4 miljoen het stukje dat het in controle zijn betreft. Als ik het fout 

heb moet u me tegenspreekt. 

De heer Berkhout: Nou, ik vind de term leeggegeten nogal negatief. Hoe… Waarom dat frame erop? 

De heer Smit: Leeg gemaakt. En… 

De voorzitter: De heer Aynan. 

De heer Smit: Nee, nee. Voorzitter. Ik vroeg een antwoord. 

De voorzitter: Jawel. Maar de vraag is… U heeft een reactie gehad en mijnheer Berkhout gaat over zijn eigen 

antwoord. Als hij meer wilt zeggen moet hij dat zelf weten. 

De heer Smit: Mag ik…? Mag ik even, mijnheer voorzitter? Ik heb leeggegeten vervangen door leeggemaakt. 

En nou vraag ik nog steeds: er blijf maar vier miljoen in zitten. Is dat nou dat stukje in control zijn? 

De heer Berkhout: Nee, natuurlijk niet. En het in control zijn dat gaat over de integrale benadering die wij hier 

doen sinds de decentralisaties. Sinds dat al die taken over zijn gegaan. U weet toch ook wat de stappen zijn 

van transformatie uiteindelijk naar normalisatie. Wat we daarvoor nodig hebben als organisatie. Dat we al die 

versnellers hebben ingezet vanuit het sociaal domein. Dat we naar door 120 of naar de 130% gaan. Dat zijn 

sociale maatregelen vanuit dat sociaal domein. U… Het is… Misschien heeft mevrouw Leitner nou wel gelijk 

dat het hier vooral een boekhoudkundig verhaal is, maar dat wij meer dan ooit in sociaal investeren. En ik 

control…. Nee, misschien wel helemaal. Nou, laat misschien maar… 

De heer Smit: Prima. Maar dan moet u uw verhaal niet houden dat de reserve sociaal domein intact blijft 

totdat we in control zijn, want hij is al bijna leeg. Dat is het enige wat ik constateer. Dan zijn uw woorden wat 

loos, wat decoratief. 

De heer Berkhout: De reserve sociaal domein was ooit opgezet met 5 miljoen. Daar is die ooit mee begonnen 

en dat zal die nu ook zijn. Dus wat dat betreft. 

De heer Smit: Ja, maar er heeft 35 ingezeten. Dank u wel. 

De voorzitter: De heer Aynan.  



De heer Aynan: Ja, voorzitter. Ik zal hem wat simpeler stellen. Kijk, het is… Het is… Ja, het is logisch dat je 

sociale dingen betaalt uit de reserve sociaal domein. Maar vind u het logisch dat we vorig jaar vier miljoen 

naar de algemene middelen hebben gesluisd vanuit het reserve sociaal domein? Vind u het logisch dat er in 

deze kadernota 2 miljoen uit de reserve sociaal domein wordt gehaald voor de algemene reserve? Dat is 

namelijk waar het wel over gaat. En dat is het snoepen wat mijnheer Smit bedoelt. 

De heer Berkhout: Nou, wat ik zei volgens mij… Ik zie geen snoepen. Ik zie gewoon investeringen in sociale 

maatregelen. 

De heer Aynan: Voorzitter. Dat is de vraag niet. Wat vindt u van het feit dat er dit jaar uit te kadernota 2 

miljoen, 2 keiharde miljoen euro’s uit de reserve sociaal domein verdwijnen naar de algemene reserve? Want 

dat is wat erin staat. 

De heer Berkhout: Nou… Nou, zo heb ik het in ieder geval niet gelezen. Ik heb gezien dat wij 2 keer 3 miljoen 

eruit halen. Dat ben ik met u eens. Maar dat doen wij juist om die sociale maatregelen te investeren. 

De heer Aynan: Nee, voorzitter. We halen 8 miljoen uit de reserve sociaal domein. En 2 miljoen gaat naar de 

algemene middelen. Goed lezen, mijnheer Berkhout. 

De heer Berkhout: Nou, ik hoor hier zelfs… Ik word ingefluisterd. Dat storten we terug. Dus wat dat betreft… Ik 

ben heel benieuwd naar de reactie van de wethouder. Hoe wij het zien, want daar zitten wij ook best wel 

scherp bovenop, is dat gaat het niet op die manier. En ik hoor hier toch nog… Misschien hoor ik dan wel de 

weerklank van de angst dat we die reserve opheffen. Want wij, nogmaals… Wij investeren meer dan ooit in 

sociale maatregelen in deze periode. Desalniettemin. Ik ga door naar uitdaging drie. Want ja, dat moet 

eigenlijk ook wel gezegd worden. Bouwen. Woningbouw. Betaalbare woningen erbij in een stad die groei. En 

dat was het onderwerp van de verkiezingen. Iedereen had daar een mening over. Hoe, waar, wat, hoeveel? 

Maar ieder geval wisten allemaal dat we moesten gaan bouwen. Nou, dat doet deze coalitie. En hoe? We 

bouwen naar behoefte. We bouwen meer sociaal. 40 - 40 - 20 bij nieuwbouw is de verdeling. We gaan 10.000 

woningen bouwen. Maar we zien wel waar we tegenop lopen. En dat is een flinke kluif, want aan de ene kant 

willen we snelheid. Aan de andere kant willen we dat het betaalbare woningen worden. En dat gaat helaas 

niet altijd samen, want we kunnen razendsnel bouwen. Tuurlijk. Maar bouw je dan sociaal? Waarschijnlijk 

niet, want een projectontwikkelaar wil geld verdienen. Dus je zal ergens… Gaat het schuren. Dat is wat deze 

coalitie willens en wetens doet, omdat wij weten dat er meer sociale woningen in deze stad nodig zijn. We 

weten ook dat het nieuwe college hier bovenop zit. En het is de befaamde pijplijn waar we het over hebben 

van: welk project kan je waar die pijplijn nog aanscherpen? Kan je nog het gesprek over aangaan? En bij welke 

zegje van: nou, dit is niet meer goed bestuur om dat nu nog aan te passen. Dat is echt het gesprek wat we de 

komende dagen… Komende maanden zullen moeten gaan voeren. En daarnaast investeren wij ook in extra 

instrumenten. Extra instrumenten. De heer Garretsen heeft het bij de laatste commissie ontwikkeling 

nadrukkelijk al geïnventariseerd. Alles wat wij kunnen om met doelgroepen verordeningen en met 

bestemmingsplannen aan de slag te gaan om meer sociaal meer te bouwen voor die behoefte. Voor de 

oplopende wachtlijsten om dat terug te gaan dringen. 

De voorzitter: De heer Visser heeft een interruptie. 

De heer Visser: Ik steun u als u zegt: er moet meer sociale huurwoningen komen. En daar wil u 5 miljoen voor 

reserveren voor reserve ongedeelde stad. Nu zat ik even uit te rekenen. 10.000 woningen, 5 miljoen is 

gemiddeld € 500 per woning. Nou, een aantal woningen zijn koopwoningen. Laten we zeggen € 1000 per 



woning. Tegelijkertijd wilt u ondergronds parkeren, wilt u als norm stellen. Mijn vraag is: gaat u die 10.000 

woningen met de door u genoemde percentages redden met die 5 miljoen? En zo nee, vind u dan niet dat we 

moeten zeggen: er moeten wat meer koopwoningen bij. Als het aantal sociale huurwoningen maar wordt 

gehaald, maar niet het percentage. Om in ieder geval te zorgen dat er voldoende sociale huur komt. 

De heer Berkhout: Nou, dat fonds onverdeelde stad waar u het over heeft van 5 miljoen is niet puur bedoeld 

om nadat op de toppen. Wat je krijgt daar een soort van perverse prikkel als je dat doet. Dat project 

ontwikkelaren daar rekening mee gaan houden. 

De heer Visser: Maar dan heeft u dus nog minder geld ervoor. 

De heer Berkhout: Nee. Wat ik… U kunt ook zien dat aanvullende eisen zullen ook iets doen met de reserve 

grondexploitaties. Ongetwijfeld. En het is… Meer je kan op verschillende manieren daar naar kijken. Maar wat 

ik wilde zeggen. Het wordt… Het wordt inderdaad spannend. Dan zal best wel eens zo zijn… Wij hebben die 

ontwikkelzones. We hebben bepaalde delen zoals de Oostpoort waar we eigen grond in bezit hebben. Kunnen 

we extra eisen stellen. Uiteindelijk zullen we moeten gaan kijken, want dat ben ik met u eens. De vorige 

periode hebben we vier jaar gesteggeld over het percentage. En het gaat om aantallen uiteindelijk. Dus ik ben 

het met u eens dat we daar ook misschien wel eens een hele praktische slag moeten kijken. Van: hoe kunnen 

we nou in die ontwikkelzones komen? Waar heeft het meer…? Kunnen we meer sociale woningen realiseren 

en waar minder? Maar dit zijn wel de uitgangspunten waar we mee werken. Dit is het signaal wat we wel 

afgeven als nieuwe coalitie. En dat fonds ongedeelde stad kan ook nog oplopen. Dat weet u ook. Maar het is 

niet de oplossing om uiteindelijk al die sociale woningen te realiseren. Helaas niet. 

De heer Visser: Maar daarmee zegt u dus eigenlijk van: waar de gemeente grond heeft, dat is dan toevallig 

Oostpoort. Dat is precies het deel van de stad waar u geen sociale huurwoningen wil, want u wil die aan de 

westkant. En alle plekken waar de gemeente geen grond heeft gaat het ons dus geld kosten als we daar sociale 

huurwoningen willen. Dus nogmaals, gaan ze dat met die 5 miljoen redden? Of zegt u van: nou, dat 

percentage mag wat 2-3% bewijze van spreken omlaag. Als we maar die 10.000 woningen redden waarvan 

40% sociaal. En dan mogen er een paar koopwoningen bij om dat de financieren. 

De heer Berkhout: Ja. Ik ga nu nog niet van de percentages afwijken. Misschien blijkt het dat uw verhaal 

uitkomt en dat we daar heel erg veel last mee hebben. Maar dit zijn wel uitgangspunten waarmee we aan de 

slag gaan. En u weet ook dat elke projectontwikkelaar, al komt er maar een sociale huurwoning bij, zal zijn 

opbrengsten zien verminderen. Want dat levert minder op. Dat ben ik met u eens. Maar goed. Dit is de 

startpositie van deze nieuwe coalitie. Die is ambitieus. We moeten ook kijken waar dat schuurt met de 

snelheid, zoals mijn verhaal net was. We hebben een extra instrument, de fonds ongedeelde stad. Het college 

is volgens mij op dit moment aan de slag om te kijken naar alle lopende projecten. Hoe gaan we daarmee om? 

Welk instrument kunnen we inzetten? Dan komt het terug. Dan zal het de raad zijn die daar zegt: oké. 

Misschien moeten we pragmatisch worden. Maar ik weiger op dit moment al op die manier te gaan denken. 

De voorzitter: De heer Garretsen. 

De heer Garretsen: Ja, mijnheer Berkhout. Ik heb twee opmerkingen. Ten eerste vind ik u wat pessimistisch 

over de standpunten van projectontwikkelaars. Ik verwijs naar het DSK terrein. Daar heeft een 

projectontwikkelaar liever studentenwoningen dan 13 grondgebonden woningen. En het betekent… Bij het 

bouwen van sociale huurwoningen betekent het vaak het bouwen van meer woningen. En u weet dat er grote 

behoefte is aan woningen, sociale huurwoningen, voor alleenstaanden. Dus wat dat betreft bent u iets te 



optimistisch. Of te pessimistisch. En dan verder heb ik een concrete vraag voor u. Ik schrok een beetje van de 

vaststelling van de ChristenUnie. Ik dacht dat er bij de Oostpoort wel degelijk ook sociale huurwoningen 

gebouwd zouden worden. 

De heer Berkhout: Excuus als ik wat pessimistisch overkwam. Dat ben ik zeker niet. Maar ik weet wel, en het is 

niet omdat alle projectontwikkelaren kwade intenties hebben, maar er zit een bepaalde druk op deze markt. 

Ook oplopende bouwkosten, etcetera. Dus het is… Het zijn geen slechte mensen, maar ze hebben ook wel wat 

zaken die spelen. En daarnaast… Zeker. Er komen ook sociale woningen bij de Oostpoort. 

De heer Visser: Voorzitter. Punt van Orde. Alle klokken staan tamelijk stil. Al een tijdje. 

De voorzitter: Ja. Dat is de hele tijd bij de interrupties. En misschien dat we daar zo meteen daar toch even nog 

iets anders naar moeten kijken, want we zijn in de tweede bijdrage. En we zijn al een uurtje bezig. Maar goed. 

De heer Hulster. 

De heer Hulster: Twee vragen. De eerste is… U zegt: we gaan vooral op plekken sociale huurwoningen 

toevoegen waar de grond in bezit is van de gemeente. Is het dan zo dat er dus eigenlijk bij het sociale, bij de 

Oostpoort dan vooral een wijkje met sociale woningen komt en de rest niet? En de tweede vraag. Hoeveel 

procent gaat u bouwen tot de eerste aftoppingsgrens? 

De heer Berkhout: Nee, daar komt niet een wijkje sociale woningen. Maar laten we voordat we hier… Dit… We 

hebben de ontwikkelzones. We hebben best wel gewoon… Het enige wat deze coalitie doet is zeggen: er moet 

gewoon meer sociaal gebouwd worden hè. Dus laten we nou echt dat in de commissie verder bespreken. En 

daarnaast… Ik heb wederom… U hint naar uw eigen motie als het gaat om die 40% van de 40 - 40 - 20 bij 

nieuwbouw. Kijk nou eens of je daar naar het laagste deel van die betaalbare sociale woningen kan gaan. Dat 

is iets wat u al langer aandraagt. Ik denk dat we daar echt moeten gaan kijken naar: waar zit de grootste 

schaarste? Weet wel dat dat een aanvullende eis is die ook het totaal aantal weer onder druk zet. Dus ik 

begrijp wat u zegt, maar dat is wel een extra complicatie in het verhaal. Maar ik ben ook heel benieuwd hoe 

we dat mee kunnen nemen. Oké. Dan ga ik door, voorzitter. Ja, want ik wilde nog eventjes wel aan het college 

het volgende meegeven. Als het gaat om bouwen de komende jaren hebben wij heel aan kaders en 

randvoorwaarden. We hebben er een aantal meegegeven. Maar wat ook wel belangrijk is de hoogtevisie, de 

hoogbouwvisie. Ja, dat schijnt toch wel te helpen als je vaart wil maken met bouwen. En iemand die daar ook 

een impuls aan kan geven is een stadsbouwmeester. We horen graag van het college of we eigenlijk wel beide 

op termijn kunnen verwelkomen. En ook zien wij graag als het gaat, Oostpoort is al vaak genoemd, zien we 

graag nog dat daar kan. Wat ons betreft snelheid gemaakt worden. Zien we daar graag nog dit jaar een eerste 

voorstel tegemoet. Nou dan, voorzitter, wil ik toch nog eventjes ingaan, even kijken, twee onderwerp 

eigenlijk. Cultuur. Haarlem cultuurstad is al eerder genoemd. Het onderwerp heeft de gemoederen flink bezig 

houden ook. Wat ik wil meegeven is dat deze coalitie investeert… Wel degelijk investeert in cultuur. We 

investeren in de bibliotheek. De bieb heeft zich namelijk ontzettend ontwikkeld van een traditionele boeken 

uitleen tot een ontmoetingsplek. Het is een… 

De voorzitter: Mevrouw Sterenberg.  

Mevrouw Sterenberg: Dank u wel, voorzitter. Ik ben blij dat u dat zegt. Dat het echt een ontmoetingsplek. Een 

plek waar ze echt dingen doen voor de Haarlemmers. Ook om de zelfredzaamheid te steunen. Denkt u niet dat 

er misschien voor bepaalde taken die de bibliotheek uitvoert, die ze daarbinnen uitvoeren, ook plek zou zijn in 

de basisinfrastructuur. Dus dat het eigenlijk met andere potjes betaald kan worden, want dat is wat ze doen.. 



De heer Berkhout: Nou, als ik mijn betoog iets verder afmaak… Wat ik denk is dat je inderdaad… Dat zeggen 

we ook in het coalitieakkoord. Dat is ook niks vreemds hè? Dat je de link tussen cultuur en sociaal domein 

steeds sterker zal gaan vinden. Die twee kunnen elkaar echt wel gaan vinden. En wie weet is er dan op de 

termijn daar wel ruimte voor. Dat weet ik niet. We moeten dat gaan herijken. Wat ik wel weet is dat er ook 

taalklassen zijn binnen de bieb die worden georganiseerd. Dus ik denk als zo’n bibliotheek transformeert, een 

socialere functie krijgt, dan kunnen daar ook middelen tegenover gaan staan. Dus wie weet. 

Mevrouw Sterenberg: Voorzitter. 

De voorzitter: Mevrouw Sterenberg. 

Mevrouw Sterenberg: Ja, want dat ik daar interessant aan vind is inderdaad die keuze van die middelen hè? 

Want nu geeft u cultuurgeld uit aan de bibliotheek. Aan taken die niet per se cultuur zijn, maar meer ook een 

tegen het sociaal aan schurken. Dat geld zou ook vanuit sociaal kunnen komen waarbij wij daarnaast nog een 

warm hart kunnen toedragen aan de cultuur. Ik zou u willen uitnodigen om daar nog een keer goed over na te 

denken en daarbij dus naar de opties te kijken om cultuurgelden echt aan puur cultuur uit te geven. En dan 

het sociaal domein te gebruiken voor die onderdelen. 

De heer Berkhout: Ja, u bent nu wel zes stappen vooruit. U probeert nu wel met snelle halen… Korte halen 

snel thuis te zijn. Dat waardeer ik wel aan u, maar dat gaat wellicht nog wat te ver. Maar die kruisbestuiving 

die is gaande. Dat zien we. En dat wil je juist bevorderen. En dat zie je op veel meer plekken ontstaan. En 

wederom, wie weet. Want wij zijn ook bezig als het gaat… We investeren in de kleine culturele instellingen. En 

die hebben de afgelopen jaren ook niet zo makkelijk gehad. En daar is zo’n kleine bijdrage al een wereld van 

verschil. Maar die bijdrage die wij hen geven dat is niet alles, want we zien er nog wel een uitdaging 

weggelegd voor de komende jaren. En dan heeft het te maken met name als het gaat om huisvesting. En 

wethouder, want daar ligt echt… Het zijn allemaal kleine instellingen met hun eigen huisvesting. En daar ligt 

een kans voor de komende jaren. En daar dragen we ook echt het college aan op om daar de eerste 

oriënterende gesprekken voor te starten. En tot slot het Frans Hals Museum. Ja, het moge duidelijk zijn. Wij 

als coalitie hebben deze periode de keuze gemaakt om niet te kiezen voor de investering, de vierenhalf 

miljoen die het museum vraagt. Wij hebben andere keuzes gemaakt. Desalniettemin, en dat werd ook 

bevestigd door de VVD, dragen wij het museum een warm hart toe. En we willen ook echt graag in 

gezamenlijkheid kijken naar creatieve oplossingen de komende jaren, want die kunnen er best wel zijn. 

Achterstallig onderhoud is er. Ik weet niet zo gauw wat uw voorstel behelst. Of dat leidt tot een toename van 

de schuld, want dan kom je wel in de problemen als het gaat om je totale netto schuldquote. Dus… Maar we 

hebben wel die keuze dit moment gemaakt. Wij maken andere keuzes. Maar wij willen altijd kijken wat de 

mogelijkheden zijn. Misschien moet je dat faseren hun ontwikkeling, etcetera. Ik heb het idee dat er ook nog 

andere partijen vanavond zijn die daar hele wilde plannen over hebben. Dus dat zie ik ook graag tegemoet. 

Een laatste puntje, dan ga ik toch een beetje afronden, is onze gemeentelijke organisatie. Want al die ambities 

die wij loslaten op ze, moeten zij gaan uitvoeren. En daar vragen wij nogal wat van. Gelukkig hebben we ook 

extra capaciteit gecreëerd, maar we willen de wethouder of het college wel vragen om dan zoveel mogelijk 

naar die gezonde verhouding flex/vast te kijken. Zoveel mogelijk personeel in vaste dienst te nemen. En ook 

zien wij graag dat de ambtelijke organisatie een afspiegeling is van de maatschappij. Dat is breed gedragen. 

Die wens is ook door de SP genoemd. En volgens mij komt er binnenkort ook een plan van aanpak naar de 

raad hieromtrent. 

De voorzitter: De heer Aynan. 



De heer Aynan: Ja, voorzitter. Ik ben blij dat GroenLinks daarover begint over de externe inhuur en de flexibele 

schil. Maar we zien ook in de kadernota dat toch wel behoorlijk veel extern worden ingehuurd. Ja. En u stelt 

nu zomaar, ja, losse vragen en het is maar de hoop dat het college daar iets gaat doen. Mogen we een motie 

van u verwachten hierover? 

De heer Berkhout: Nee. Dat hoeft niet, want volgens mij hebben we het ook nadrukkelijk in het 

coalitieprogramma gezet dat we deze hele verhouding… En volgens mij… Dat is ook niet nieuw. We weten ook 

dat die vraag er ligt, maar dat vraagt wel wat. En wat u zegt, dat er een toename is van externe inhuur. 

Volgens mij moet je heel goed kijken. Als wij nu langjarig extra capaciteit gaan vrijmaken dan moeten dat 

gewoon vaste medewerkers zijn, want we weten allemaal wat dat doet met continuïteit, met kennis binnen 

een organisatie. We weten ook dat we op strategische posities in de organisatie die vaste medewerkers nodig 

hebben. Dus wat dat betreft: er is niks geks. We roepen alleen op om het college om daar zo snel mogelijk 

inzicht te maken… Te geven hoe ze dat gaan aanpakken. Maar die wens, die keus hebben wij al uitgedragen. 

De voorzitter: De heer Aynan. 

De heer Aynan: Voorzitter. Dat staat wel in het coalitieakkoord, maar het staat niet zo helder in de kadernota. 

En dat is dus waar ik naar vraag. 

De heer Berkhout: Ja. Vandaar dat ik ook die vraag stel aan het college. Want het uitgangspunt staat hetzelfde 

in. Dus wat dat betreft… Het laatste punt, voorzitter. We zien een ontzettend grote uitdaging op ons afkomen 

als raad, als stadsbestuur, als gemeente als het gaat om participatie. Als het meedoen van de bewoners. Het 

was heel mooi. We waren laatst in de pletterij en daar werd de term genoemd, want de wethouder zat nogal 

in zijn maag. Wethouder Botter dat hij nu wethouder Overheidsparticipatie is. Maar daar kwam de oplossing 

toch echt aan het licht. Hij is wethouder Nieuwe democratie. En dat vind ik er wel eentje om te houden. Maar 

dat neem nog wat extra verantwoordelijkheid. Dat is nog realistischer, nog bevlogen nou verwachten we nu. 

Dat u daar gaat staan. Maar… Ja, dat weet ik. Nee, dat weet ik. Nee, laat daar geen misverstand over bestaan. 

Nee, de naam mocht wat frisser. Nieuwe democratie. Dat was hem. En wij willen u meegeven dat we ook als 

raad, volgens mij delen we dat hier mede, vaker in de stad willen zijn. En dat we ook commissievergaderingen 

graag vaker op locatie zou willen houden. Wij willen ook ons steentje bijdragen om die participatie vorm te 

geven. Tot slot voorzitter. 

De voorzitter: Ik geloof dat het de vierde keer is dat u dat zegt, maar gaat u gang. 

De heer Berkhout: Ik zat helemaal om mee te kijken: waar komt die interruptie vandaan? Maar dan ga ik nu… 

De voorzitter: Het was… Het was even een opmerking van mij. U zei voor de vierde keer: tot slot. 

De heer Berkhout: Ja. Tot slot. Ja, wij zijn ontzettend trots op de kadernota die er ligt. Het is een uitwerking 

van het programma. In sneltreinvaart gemaakt nog wel. We zijn ook tijdens de onderhandelingen meerdere 

keer aangespoord om nog sneller te werken, want dan moest… Nou, goed. Volgens mij… Er ligt een kadernota. 

En we zijn ons er terdege van bewust dat de plannen ambitieus zijn, maar ze zijn nodig. En ik heb er alle 

vertrouwen in dat dit college zijn stinkende best gaat doen om hier wat van te maken. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Wij zijn toe aan de derde spreker. De heer Garretsen van de SP. 



De heer Garretsen: Ja. Dank u wel, voorzitter. Ik zal een verhaal hebben over zaken waar de heer Berkhout het 

niet over heeft gehad. Dus dat is wel een mooie aanvulling. Per 1 januari 2015 steeg de begroting van Haarlem 

met ongeveer 80 miljoen. Geld dat het Rijk overmaakte voor de uitvoering van drie wetten. De 

participatiewet, de Wmo en De jeugdwet. Afgesproken werd dat dit geld alleen aan de uitvoering van die drie 

wetten zou worden besteed. Rijksbudget is werkbudget. Ik hoor Jeroen Fritz daar nog op hameren. 

Rijksbudget is werkbudget. Haarlem heeft de afgelopen drie jaar op die decentralisatie € 10.000.000 per jaar 

winst gemaakt. Vooral op de zorg. Op de zorg van mensen die zichzelf niet meer kunnen redden en toch nog 

thuis wonen. Nou heb ik het over de huishoudelijke zorg, over regio rijden, dagbesteding, het krijgen van een 

scootmobiel. Haarlem vroeg daar ook hele en vraagt daar ook hele hoge eigen bijdrage voor. We hebben 

geprobeerd om die eigen bijdrage omlaag te krijgen, maar de vorige coalitie was daar faliekant tegen. Haarlem 

hield dus miljoenen over van het geld dat de gemeente van het Rijk kreeg. En verdiende ook nog eens een 

eigen bijdrage. Voorzitter, de SP vindt dat een schande. Door de winst die Haarlem maakte werd het 

Rijksbudget is werkbudget losgelaten. Het geld werd ook besteed een ander sociaal beleid zoals de sociale 

werkplaatsen en het minimabeleid. En de heer Aynan heeft terecht opgemerkt ook af en toe voor algemene 

reserve. En nu gaat er iets gebeuren en ik loof het kabinet. Waar de SP al een paar jaar voor gepleit heeft en 

waar de vorige coalitie dus tegenop was: een drastische verlaging van eigen bijdrage. Het kabinet voornamelijk 

per 1 januari een maximale eigen bijdrage van € 17,50 per vier weken. Ongeacht om hoeveel zorg het gaat. 

Veel meer mensen gaan dan gebruik maken van de zorg die ze nodig hebben. Eindelijk gaat het geld weer 

worden besteed aan waar het voor was bestemd. En voorzitter, de reserve sociaal domein zal dan ophouden 

en melkkoe te zijn. Haarlem zal geen winst meer maken, maar leidt er misschien wel verlies op. Maar de SP wil 

in geen geval dat er bezuinigd wordt op de zorg. Niet op de kwaliteit, niet op de omvang, niet op het loon van 

de medewerkers. De SP wil ook niet dat er wordt bezuinigd op ander sociaal beleid zoals de sociale 

werkplaatsen. Tekorten daarop moeten net zoals vroeger weer gedekt worden uit de algemene middelen. Wij 

hebben daar een motie op ingediend. En die motie is voor ons ontzettend belangrijk. Als die motie wordt 

aangenomen stemmen we in met de kadernota. Wordt die afgewezen, wijzen we de kadernota af. Het is geen 

chantage. Het is duidelijk hoe belangrijk wij sociaal beleid vinden. Over sociale werkplaatsen gesproken. .  

De voorzitter: De heer… De heer Smit.  

De heer Smit: Collega. Vind je dan de rest van de kadernota toch wel zo goed dat het maar om één punt gaat 

waarop je je ja of nee baseert? 

De heer Garretsen: Nou, ik heb de heer Berkhout toe gehoord. Een opgegeven moment wou ik zeggen… Wou 

ik mijn speech beginnen met: van de heer Berkhout heeft niets gezegd waar ik het mee oneens was. Maar 

toen begon hij over tunnels en zo en toen dacht ik: nee, wij zijn faliekant tegen tunnels. Dus ik kan dat niet 

meer doen. Maar er staan gewoon goeie dingen in het coalitieakkoord. 40% sociale woningbouw, 40% midden 

huur. Dus daar zijn we het mee eens. Verduurzaming zijn we ook mee eens. Er staan natuurlijk ook dingen in 

het coalitieakkoord waar we het minder mee eens zijn, maar je moet niet scherp slijpen. Maar wat betreft 

middelen voor sociaal beleid zijn we wel scherpslijpers. Nou, die sociale werkplaatsen. Het vorige kabinet 

wilde de capaciteit daar van terugbrengen tot 30%. En in plaats daarvan kwam er het sociaal akkoord om 

150.000 arbeidsplaatsen te scheppen met behulp van loonkostensubsidies voor mensen met een beperking. 

En dit akkoord is helaas voor een belangrijk deel nog niet uitgevoerd. En wij vinden dat die mensen, die 

zwakke, kwetsbare mensen, daar niet de dupe van mogen worden. De SP vindt in elk geval deze mensen voor 

zes maanden een baan moeten krijgen bij Werkpas. En wij horen morgen heel graag de reactie van wethouder 

om de mogelijkheden daarvan te onderzoeken, want dat willen wij graag. Een onderzoek. En dan 

woningbouw. Ik heb al eerder gezegd: een goeie paragraaf. Onze handtekening had daar onder kunnen staan. 



En er is woningnood in Haarlem. Zowel voor de mensen met een inkomen onder modaal als voor de 

middeninkomens. Maar voorzitter, de economische voorspoed heeft ook zijn nadelen. Zeker voor de 

corporaties. Door de stijging van de WOZ waarde stijgt ook de verhuurdersheffing enorm. En er komt nog een 

sterke stijging van de vennootschapsbelasting bij. Een stijging veroorzaakt door het feit dat, gelukkig maar, de 

corporaties veel minder slopen. Want de boekwaarde van een gesloopte woning kon weer van die 

vennootschapsbelasting worden afgetrokken. Maar ook daar een enorme stijging. Dus bij elkaar, alleen al door 

deze stijgingen, betalen de corporaties miljarden meer. En dan komt er nog weer eens iets van de EU. Onze 

lieve bureaucratische EU. Die heeft bedacht dat er een richtlijn moet komen tegen belastingontwijking. De 

ROP. En daarbij vinden ze dat ook woningcorporaties wel eens aan belastingontwijking zou kunnen doen. Nou 

hebben België en Frankrijk al ontheffing aangevraagd bij de EU. En zo is de EU dan ook wel weer. Die hebben 

die ontheffing gegund. Maar dit kabinet nog steeds niet. Nou, we hebben over dit alles een motie opgesteld 

dat wij willen dat de gemeenteraad een signaal sturen naar Den Haag dat juist in deze tijd van woningnood, 

van noodzaak tot verduurzaming. Dat het niet zo kan zijn dat in een paar jaar tijd de woningcorporaties 3 

miljard landelijk extra moeten betalen. En dan nog de middeninkomens. Daarover heb ik een specifieke vraag 

aan de wethouder. In het coalitieakkoord staat 40% vooral midden huur, maar ook koop. De koop. Die koop. Is 

dat sociale koop? De heer Berkhout heeft destijds ja geantwoord op mijn vraag hierover. Ik wil dat ook graag 

onze nieuw wethouder horen. En voorzitter, ik zeg het de heer Berkhout na. De SP ziet ook graag komend 

najaar ontwerp doelgroepen verordening zodat de midden huurwoningen en sociale koopwoningen toekomen 

aan de mensen die dat qua hun inkomen ook nodig hebben. Want de SP wil net zoals de coalitie dat ook de 

leraren en ook de politieagenten in onze stad kunnen blijven wonen. Daar zijn wij het helemaal over eens. En 

dan wil ik toch nog even hebben over de veiligheid. Er wordt bij voordeuren geknabbeld aan de functie van de 

wijkagent. En dat begrijp ik volkomen. Na jarenlang van bezuinigen, na jarenlang van reorganisaties. En men 

dacht: de nationale politie is een middel tegen alle kwalen en ik niks bleek minder waar. Moet de politie 

roeien met de riemen die ze heeft. Maar juist de wijkagent is onontbeerlijk. Voor de preventie is die 

belangrijk. Veiligheidsgevoel voor de mens is die belangrijk. Maar ook en dat vergeet de politie wel eens. Het 

vertrouwen van de politie. De buurt die vertrouwen heeft in de politie daar is voor een groot deel de 

wijkagent voor verantwoordelijk. En dan wordt er nu weer geknabbeld. Wijkagenten mag nog maar 80% van 

zijn tijd besteden aan het wijkagentschap. Voorzitter. Iedereen die wel eens naar een wijkraadsvergadering is 

geweest heeft daar ook wel eens de wijkagent gezien. En natuurlijk, als er ‘s avonds na de normale diensturen 

wat gebeurt dan is de wijkagent er ook altijd. Laat alsjeblieft de wijkagent de wijkagent blijven. En daar 

hebben wij dan ook een motie over ingediend. En dan nog als laatste. Ik denk dat de coalitie heeft moeten 

wennen aan zijn nieuwe rol. De heer Berkhout heeft erg begeesterend gesproken. Wij willen een globaal 

akkoord. Dat is niet helemaal gelukt. Dat zou ook niet lukken als de SP mee had gedaan, want die wil altijd 

details invullen. Maar een groot deel is nog globaal. En nu heeft de heer Berkhout gezegd dat globale willen 

we samen met de hele raad invullen. En inderdaad, het is een traditie dat bij de kadernota, de eerste 

kadernota coalitie geen moties indient. Maar de heer Berkhout heeft gezegd: we gaan het nu anders doen. 

Dus ik had toch wel een motie verwacht. We bewonderden de motie over de Waarderpolder dat de 

ondernemingen daar moeten worden aangesproken om ook wat te doen aan verduurzaming. En daar was ik 

het ook helemaal eens met wat de heer Berkhout zei.  Hij zei zelfs: ik draag het college op. Gaat hij dat doen? 

Nou, het was mooi geweest dat dus ook in de motie was uitgesproken. Dank u wel, voorzitter. 

De voorzitter: Dank u wel. Ja, dat is allemaal heel vlot gegaan. Dan is nu het woord aan mevrouw Verhoeff. 

Partij van de Arbeid. 

De heer Van den Raadt: Voorzitter. Ik had een interruptie. Mag dat nog? 



De voorzitter: Oh. Ja, dat is me ontgaan.  

De heer Van den Raadt: Dank u wel.  

De voorzitter: De heer Van den Raadt nog even. 

De heer Van den Raadt: Ja. Wat u zei over die politieagenten niet in de wijk te vinden is. Dat vinden wij 

natuurlijk ook zeer kwalijk, maar ik… Het staat mij bij…Hé, kijk. Nou doet die het wel bijtijds. Dat is interessant. 

Maar ik kan mij toch herinneren dat, volgens mij was het Trots Haarlem, een motie heeft ingediend die de 

burgemeester opriep om te zorgen dat die wijkagenten weer voor 70 procent terug in zijn eigen wijk kwam. 

Heeft u daar eigenlijk wel eens iets van gehoord van de burgemeester? Wij eigenlijk niet. 

De heer Garretsen: Nee. Ik vond het ook heel jammer dat de burgermeester niet bij de laatste vergadering van 

de afdeling bestuur was. Daar ging het over, hoe heet het, jaarverslag. En de jaarrekening en het jaarverslag 

stonden er ook passages in en over veiligheid en zo. En daar had ik de burgemeester over willen bevragen, 

maar ik weet zeker dat dadelijk onder het stralende voorzitterschap van mevrouw Schopman de burgemeester 

een uitvoerige reactie heeft op wat wij nu zeggen. En mevrouw Schopman, ik weet zeker… U straalt nu al. 

De voorzitter: Mevrouw Verhoeff. 

Mevrouw Verhoeff: Dank u wel, voorzitter. Haarlem. Haarlem is een fijne stad om in te wonen, te 

ondernemen. Ook om te bezoeken. Dat vinden wij denk ik allemaal. En we willen ook graag dat dat zo blijft. 

Wij gaan dus voor een stad waar iedereen in mee kan doen. En daarom maken we ons hard voor betaalbare 

woningen, deelname van iedereen aan de energie-omwenteling en bereikbare voorzieningen voor iedereen en 

steken hen die dat nodig hebben een hand toe. Wij gaan voor de ongedeelde stad. En voor ons is dat geen 

onderbuikgevoel. Wij zien toch echt wel groot verschil of we in Haarlem Zuidwest rond banjeren of dat we dat 

in Haarlem Oosterschalkwijk doen. Vanuit onze sociaaldemocratische uitgangspunten leggen wij de nadruk op 

sociaal en leefbaar voor iedereen. 

Mevrouw Van Zetten: Voorzitter. 

Mevrouw Verhoeff: Ja. 

De voorzitter: Ja. Mevrouw Van Zetten. 

Mevrouw Van Zetten: Ik wil even wil een uitleggen wat mevrouw Verhoeff nou bedoeld met als je in Haarlem 

Zuid loopt. Dan is het heel anders dan als je ergens anders rondbanjert. Misschien kun u dat even uitleggen? 

Mevrouw Verhoeff: Nou, heel simpel mevrouw Van Zetten. U zult ook wel gezien hebben dat er portiekflat in 

de Zuidwester Schaars zijn en dat ze in Schalkwijk zeer veel voorkomen. Dat hele kleine woninkjes aan de 

oostkant van onze stad, zoals in Schalkwijk en Parkwijk, veel voorkomen. In Haarlem Zuidwest stukken minder. 

Lijkt me duidelijk. Ik ga… Wil nu graag verdergaan met mijn verhaal. De PvdA is dan ook trots op de ondertitel 

van het coalitieprogramma: Een groen, groeiend, sociaal en leefbaar Haarlem. De PvdA is trots op het akkoord 

en de vertaling daarvan in de kadernota. Niet alles kan tegelijk word uitgevoerd. En in een groeiende stad met 

een klimaat dat verandert zijn vele investeringen, in zowel woningen als de openbare ruimte nodig. In een 

stad met hittestress voelt niemand zich thuis. Dus pleiten we ook voor veel groen in de stad. Het is tijd om aan 

de slag te gaan. Er is voldoende beleid dat op uitvoering wacht. Wachten daar wordt niemand blij van. En in 



visie en beleid kun je niet wonen. Ook niet werken overigens. Zonder huis geen thuis. Dat geldt voor heel veel 

Haarlemmers. Of mensen die hier werken en lang naar hun werk reizen elke dag opnieuw. Betaalbare 

huurwoningen zijn heel schaars en dat weten we allemaal. Een maximaal haalbare hypotheek nemen is zelden 

nog een alternatief omdat de huurprijs… Of omdat de koopprijzen stijgen. De nachtmerrie van de zoektocht 

naar een huis moet omgezet worden naar een droom van jouw huis, jouw thuis. Daarom kiezen wij voor 

bouwen, bouwen, bouwen. Niemand zit te wachten op nieuwe visies, maar wel op huizen. De woonvisie uit de 

vorige raadsperiode kan met wat cijferbijstellingen prima dienen als uitwerking voor de al eerder toegezegde 

uitwerkingsnota’s. Zoals die hoogbouwvisie die de heer Berkhout al noemde. Of de nota over ondergronds 

parkeren bij woningbouwprojecten. De PvdA is dan ook blij met het op orde brengen van de instrumenten om 

snel te kunnen door pakken met de plannen die er liggen.  

En het uitwerken van de ontwikkelvisies. Als kind van Rotterdammers kan ik niet anders zeggen dan: geen 

woorden, maar daden. Daarom heb ik wel vragen aan het college, aan de wethouder. Er staat in de stukken, in 

de kadernota dat er twee FTE wordt opgenomen voor twee jaar wordt/woonbeleid. En de PvdA verwacht 

daarbij dat dat eigenlijk wordt ingezet voor het opstellen van de uitvoeringsplannen en niet voor het maken 

van nieuw beleid. Is dat juist? En voor welk type zaken ziet het college de inzet van deze FTE? Zoals gezegd: 

niemand zit te wachten op de zoveelste visie. We moeten aan de slag. De wachtlijsten moeten sterk worden 

ingekort. Daarom bouwen wij bij nieuwe plannen in principe 40% sociale huur en 40% lager, middel dure huur 

of koop. En als we het over middel dure huur hebben dan hebben we het over een huur van maximaal € 910. 

U bent dat van ons gewend. De achterstanden moeten weg. Dat gaat ons geld kosten; dat kan niet anders. We 

zijn dan ook trots dat er geld is vrijgemaakt voor het fonds dat de bouw van de sociale huurwoningen kan 

faciliteren in centrum en west. 

De voorzitter: De heer Blokpoel. 

De heer Blokpoel: Ja, mevrouw Verhoeff. U spreekt over: de achterstanden moeten weg. We bouwen voor de 

midden huur. Maar wat wilt u doen aan de achterstanden in de middel dure huur? En de achterstanden en de 

wachtlijsten voor de dure huurwoningen? 

Mevrouw Verhoeff: Daar willen wij ook heel veel voor doen. Niet voor niks hebben wij… Even voor de middel 

dure huur. Het begin van u vraagt. Daar willen wij ook 40% voor opnemen. Dat staat ook in het 

coalitieakkoord. Daar zijn we dus heel blij mee. En dat is wel voor die mensen die met zijn tweeën werkend en 

in een vaste baan. Die moet je dan dus wel hebben dat vaste contract. Die daar dus wel kunnen kopen of die 

kunnen huren omdat er dan voldoende inkomen beschikbaar is. Dus ook daar willen wij voor inzetten. En wij 

realiseren ons ook dat als je sociale huur en wat goedkopere middel dure huur wil realiseren de 

grondexploitaties niet zo hard oplopen als dat het doet als je daar dure koop in stopt. Maar ja. Dat zijn de 

kosten die wij dan over hebben om te zorgen dat deze stad een ongedeelde stad is. Niet alleen voor alle 

mensen met bepaalde, verschillende inkomens, maar ook voor de verschillende locaties in de stad. 

De voorzitter: De heer Blokpoel. 

De heer Blokpoel: Ja, mevrouw Verhoeff. Ik wil u toch zeggen dat uw vooral inzet op sociale huur. Nou, dat 

staat ook in de kadernota uiteraard. Daar trekt u grof geld voor uit. Maar nogmaals de vraag… Er zitten genoeg 

mensen in een sociale huurwoning die dolgraag door willen stromen naar een dure huurwoning. Die daar ook 

geld voor over hebben. Wat gaat u voor hen doen dat die ook die woningen beschikbaar komen? Gaat u daar 

ook extra investeren? Of laat u die aan de zijlijn staan en laat u die…? 



Mevrouw Verhoeff:  de 20% staat er zelfs in voor de dure. Dat is dus een categorie die echt anders is. Een 

categorie die nu veel gebouwd wordt, maar die dan nog steeds gebouwd wordt. Alleen minder veel. Maar een 

wachtlijst voor echt die acht jaar dat kunnen we ons echt niet permitteren als stad. Er is gewoon ook door de 

crisis, maar gewoon de laatste keer zijn zoveel maatregelen gekomen waardoor die vraag alleen maar is 

opgelopen. Daar moeten we echt nu in achterstand inhalen. Nou, het kost geld. En wij zeiden al: wij zijn dus 

erg blij met dat fonds voor de sociale huurwoningen. En die tegenstelling wat er net gezegd werd is dat 

natuurlijk niet zo dat dat fonds na 5 miljoen leeg is. En je hebt het ook op sommige plekken helemaal niet 

nodig. Je moet vooral kijken: waar ga je dat inzetten? En het fonds kan nog oplopen tot een 10 miljoen 

voordat wij gaan kijken. Maar dan moeten dus wel extra inkomens komen, want je moet wel voorzichtig met 

je geld omgaan. Het is geen eindig potje. Het is niet 5 miljoen, dat is het. Nee, het kan meer worden. Maar dat 

betekent wel dat we dan heel veel ontwikkelingen in gang moeten zetten. 

De voorzitter: De heer Visser. 

De heer Visser: Het kan meer worden, maar het kan ook op een gegeven moment op zijn. En stel we zitten dan 

nog niet in die 10.000 woningen. Dus ook niet aan die 40%, 4000 sociaal. Maar er komt een 

projectontwikkelaar met een geweldig plan. Die zegt van: nou, we kunnen zorgen; 11.000 woningen in 

Haarlem. 1000 woningen meer. Dat worden dan wel 1000 koopwoningen, maar daarmee kunnen we bereiken 

u wel die 4000 sociale huurwoningen bereikt. En anders blijft u steken op 3000, want helaas het potje is op. 

Wat doet u dan? 

Mevrouw Verhoeff: Ten eerste is dat een detail opmerking waar ik niet in geloof dat dat zomaar gaat 

gebeuren. Maar dan zien we dat dan wel, mijnheer Visser. 

De heer Visser: Nee, u heeft het over wachtlijstbeperking. Is nou voor u dat percentage belangrijk of is het 

wachtlijst beperken belangrijk? 

Mevrouw Verhoeff: Kijk, wachtlijst is beperking. En wij zijn er heilig van overtuigd dat we dat alleen maar 

kunnen doen door nu al die plannen die in de pijplijn komen… We hebben het niet over die plannen die al ver 

gevorderd zijn hè? Daar gaat de wethouder met een lijst komen die we ongetwijfeld in de commissies en 

daarna in de raad gaan bespreken. Nee, het gaat erom: we gaan nu allemaal wat nooit lukte… We gaan nu 

echt die plannen vastleggen. Er komt zoveel in. De startnotities gaan naar de raad, want daardoor heeft zowel 

de wethouder als de raad zelf daarna niet meer de ruimte om aan dat programma te gaan zitten tussendoor. 

Want we moeten wel bouwen. En als we elke keer die discussies doen: what if? Of wat weer dan? Dan komen 

we er niet. We moeten nu gewoon doorgaan en aanpakken. 

De voorzitter: De heer Aynan.  

De heer Aynan: Voorzitter. Juist omdat we gaan bouwen, omdat we willen bouwen en dat willen we volgens 

mij hier allemaal, wil ik de vraag stellen van… Kijk, wij hebben Pim Mollier meegemaakt. Plaza West. En bij elk 

verdichtingsproject komen we wel iets tegen. En we lijken alles wel tot andere hoge Raad door te moeten 

zetten willen we woningen realiseren. En mijnheer Berkhout had een beetje realiteitszin. Die zijn van: ja, als 

er… Als blijkt dat het niet kan dan moeten we kijken hoe het wel kan. En u zegt van: nou, wij gaan gewoon 40% 

in west, in het centrum gaan we bouwen. Maar als nou blijkt dat dat onhaalbaar is? Dat gaan we dan? 

Mevrouw Verhoeff: Nou ja, Moussa, mijnheer Aynan. Als dat zo is dan zien we dat wel, maar wij geloven erin 

dat dat zeker op de korte termijn niet nodig is om daar nu al vanuit te gaan. Als we dat tegen komen we 



kunnen echt niet verder gaan we daar natuurlijk over nadenken. We lopen niet alleen wij met onze hoofd 

tegen de muur aan te beuken, maar gewoon nu al te voorzichtig zijn, niet inzetten op die 40% nu in tijden van 

hoogconjunctuur? Dat is doodzonde. En wat ik net al zei. Als je wil dat die dingen bij de hoge Raad niet 

vastlopen dan moet je enerzijds zorgen dat je standpunten helder zijn vastgelegd in een startnotitie en ook het 

waarom daar in staat. En je zult aanvullend en aansluitend op wat mijnheer Berkhout zei moeten zorgen dat je 

hoogbouwvisie, je verdichtingsvisie, al die andere visies vastliggen. Want dan worden namelijk die mensen 

helemaal niet in het gelijk gesteld tot aan de hoge Raad. En kan je ook als college, als je echt het lef hebt, 

gewoon zeggen: hé, wij houden ons aan die afspraken. Zaken die allemaal in de inspraak zijn geweest. En dan 

betekent dat ook dat je het lef moet hebben gewoon te beginnen met de bouw, want dan weet je zeker dat je 

het bij de Raad van State gaat redden. En dan gaan we tenminste bouwen. 

De heer Aynan: Voorzitter. 

De voorzitter: De heer Aynan.  

De heer Aynan: Mevrouw Verhoeff. Mevrouw Verhoeff is niet bij de bijeenkomst over de MRA aanwezig 

geweest. Daar heeft u… Uw eigen wethouder heeft toegezegd: de woningbouw, sociale woningbouw in west is 

afhankelijk van de Velserboog. En dat zijn verkopingen… Ja verknopingen, die van elkaar afhankelijk zijn. En u 

doet alsof we, als we dat op papier hebben gezet, dat het dan gebouwd wordt. Maar dan moet u even met u 

eigen wethouder gaan praten. 

Mevrouw Verhoeff: Nou, mijnheer Aynan. Meestal zijn dingen van elkaar afhankelijk. En als er meer 

woningbouw is dan moeten er ook zaken gefaciliteerd worden. En daar heb je de provincie voor nodig en het 

Rijk. En daar gaat het over de Velserboog niet hier.  

De voorzitter: De heer Hulster. 

De heer Hulster: Ja, mevrouw Verhoeff.  

De heer Hulster: Dezelfde vraag die ik daarnet aan de heer Berkhout stelde. Hoeveel procent van die 40% 

sociale woningbouw zal er dan onder de eerste aftoppingsgrens komen volgens de PvdA? 

De voorzitter: In principe zitten wij op natuurlijk optimaal. Bij liefst alles. En daar zit precies je 

onderhandelingsmarge in. Dat mag in ieder geval niet zoals nu nul zijn, want dat is ons grote probleem. Wij 

zetten in  

De voorzitter: De heer Van den Raadt. 

De heer Van den Raadt: Ja. U zei: we komen dan elke keer bij de Raad van State hè? Met die bouwprojecten. 

Lijkt het u niet handig dat we dan als raad niet alleen maar bouwfase één, maar ook bouwfase twee hier 

behandelen? En een heleboel van dat soort ellende kunnen voorkomen met dure kosten voor de 

gemeenschap? 

Mevrouw Verhoeff: Bedoelt u dat er niet gedeeld wordt aangevraagd? Dat is de aanvrager die dat beslist of je 

in één of in twee fasen de zaken regelt. Dat kun je als gemeente wel voorstellen, maar het is de aanvrager die 

beslist of die alles in een keer doen. Was bijna een ambtenarenvraag, mijnheer De Raadt. 

De voorzitter: De heer Garretsen. 



De heer Garretsen: Ja, mevrouw Verhoeff. Ik wil wat optimistischer doen dan sommige vraagstellers. Kwam 

het ook niet die procedures tot de hoge Raad toe dat de vorige wethouder wel heel goed was, en reflecteren 

ik even aan afscheidsspeech van de burgemeester, in het leggen van voet anders in klemmen? Waar die dan 

zelf af en toe in verstrikt raakte. 

Mevrouw Verhoeff: Ja. Als het zelfs in de afscheidsspeech is gesteld, wie ben ik dan om dat tegen te spreken? 

Nou, ja. Nou wil ik toch echt die laatste zin van… Die jullie altijd uit de mond van mevrouw Schopman, en voor 

mij toen ik nog in de commissie ontwikkeling had, heeft gehoord: wij gaan echt voor de ongedeelde stad zodat 

iedereen ongeacht van inkomen zijn of haar huis, haar thuis in heel Haarlem kan zoeken. En dan ook nog eens 

vinden. Verhuren van je huis. Dat kan lucratief zijn. De een zijn winst mag echter niet het verlies zijn van de 

buren. De periode van tijdelijke verhuur van Airbnb achtige verhuur is de afgelopen periode al beslist dat het 

van 60 naar 30 dagen gaat, zodat de wijken niet teveel belast worden met vakantiegangers die hun 

woongenot toch redelijk bederven. Maar iedereen moet zich thuis kunnen voelen in hun eigen huis. En de 

PvdA kiest dan hier voor solidariteit tussen bewoners. En dan kan dus niet altijd overal het huis maar verhuurt 

worden. De schaarste aan woningen betekent dat woningen gebruikt moeten worden waar ze zijn bedoeld 

voor een thuis. Daarom is bij de college onderhandelingen afgesproken dat 1,5 van de 6 FTE uitbreiding bij 

handhaving zal worden ingezet voor het bestrijden van illegale Airbnb achtige activiteiten en woonfraude. Dat 

vergt wel een specialistische invulling. En de vraag is dan ook aan de burgemeester en het college... In de 

kadernota ontbreekt deze specifieke, specialistische vorm van handhaven. Wij zouden graag willen weten: hoe 

gaat het hier college toch invulling aan geven? Een duurzaam huis… Mijnheer Aynan.  

De voorzitter: De heer Aynan.  

De heer Aynan: Voorzitter. U heeft het over solidariteit tussen de bewoners. Hartstikke goed. Daar hebben we 

het ook over gehad bij het splitsen van woningen. Dan zien we dat daar een hele hoge doorstroming is van, 

laten we zeggen, wijkvreemde bewoners. Dat is niet goed voor de solidariteit. Afgelopen… Nou, volgens mij 

was het zaterdag, stond het ook in de krant. Wat vindt u daarvan? Bent u alsnog het met ons eens dat een 

splitsingsvergunning voor de hele stad moet gelden in plaats van een specifieke wijk? 

Mevrouw Verhoeff: Ik kom er zo op. U bent gewoon even iets snel. Ik kom… Geef u zo antwoord. Een 

duurzaam huis in een duurzaam ingerichte stad is noodzakelijk nu allemaal weten  

De voorzitter: Maar er zijn… Er zijn nog meer interrupties. Dus u ontkomt er toch niet aan. De heer Hulster. 

De heer Hulster: Ja. We had het net over Airbnb en handhaving. Vind u niet ook dat de Airbnb gewoon net als 

de hotels ervoor moeten zorgen dat er toeristenbelasting wordt afgedragen? 

Mevrouw Verhoeff: Ja. En dat is ook de bedoeling. Ik ga het nog een keer proberen. Een duurzaam huis in een 

duurzaam ingerichte stad is noodzakelijk nu we allemaal weten dat onze hulpbronnen en grondstoffen eindig 

zijn. Vol inzetten op de circulaire-economie en benutten van duurzame energiebronnen is voor ons een 

voorwaarde bij de groei van de stad. Het mooie was dat bij de coalitie onderhandelingen alle vier de partijen 

bijna tegen elkaar opboden om het maar zo circulaire duur mogelijk te maken. Maar dan wel bereikbaar voor 

alle Haarlemmers. Ook als je beurs niet zo groot, omdat juist veel sociale huurders kunnen profiteren van de 

resultaten. Dalende energielasten kunnen helpen om je woonlasten in toom te houden. Als we in Meerwijk in 

slagen om daar door onderzoeken een warmtenet aan te leggen zou dat bijvoorbeeld een heel goeie 

maatregel kunnen zijn, omdat dan juist mensen in sociale huurwoningen kunnen profiteren van deze 

warmtebron. Natuurlijk kunnen dan ook mensen met een eigen huis daarop aansluiten. De vraag is wel aan 



het college: wanneer kunnen wij de routekaarten tegemoet zien ter bespreking in de verschillende commissies 

zodat iedere Haarlemmer zo snel mogelijk inzicht krijgt en dat wat er voor hun wijk, hun huizen beschikbaar 

komt in het kader van energie- en duurzaamheidsmaatregelen? Een leefbaar huis vraagt om schone lucht. Ook 

toekomstige Haarlemmers moeten kunnen leven in een stad waar de vervuiling minimaal is. Daarom is de 

PvdA voor het instellen van een milieuzone in de binnenstad en zetten we in op een deltaplan voor de fiets. 

Nou komt die. Als huizen in de buurt worden opgesplitst dan kan het meerdere neveneffecten hebben. Soms 

is het heel goed dat het aantal woningen door splitsing stijgt, maar meestal is het een probleem. En zeker als 

het meerdere huizen in een wijk betreft. De PvdA kiest voor het woongenot van de buurt, maar in meerdere 

steden is er nog een groter probleem.  

In veel gevallen is er sprake van vastgoed dat gekocht wordt uit drugswinsten. Die wordt ingezet bij het 

splitsen van woningen. Immers verhuur van vastgoed is niet belast. Dus je kunt heel snel heel veel geld 

verdienen. En dat noemen ze dan wit wassen. Als je dat met crimineel geld hebt gekocht. Niemand wil 

witwassen faciliteren en anderzijds drijven ze ook nog de koopprijzen van die panden op, want het is lucratief 

om die panden te kopen. En je kunt gewoon mensen… Woningzoekenden uit de markt prijzen. De vraag is: 

heeft het college inzicht in hoeverre van deze vorm van ondermijning ook in Haarlem sprake is? En welke 

maatregelen heeft het college al genomen of is zij voornemens te nemen mocht dit gaan komen of al in 

Haarlem aanwezig zijn? Een huis zonder zorgen is een droom voor ieder mens. Dat houdt voor de PvdA in dat 

we extra steun zoeken voor de mensen die moeten leven tussen bijstandsniveau en het minimumloon. We 

ondersteunen dan ook de zoektocht naar mogelijkheden voor een regelarme bijstand of een vorm van 

basisinkomen voor groepen die dat nodig hebben. Heel trots zijn we op de middelen die in de kadernota 

beschikbaar zijn gemaakt waardoor de voorzieningen voor minima stapsgewijs beschikbaar komen voor 

inkomens van 115% nu van het bijstandsniveau. Van 120 naar 130% waardoor je op het minimumloon 

uitkomt. En nog steeds gebruik kunt maken van die voorzieningen. 

De heer Berkhout: Voorzitter. Niks ten nadele van het verhaal van de PvdA, maar ik hoor een alarm afgaan. 

Kunt…? Ja. En met mij zie ik… Wat gebeurt er? Oh. Ik hoop niet dat het tekenend is voor de coalitie, voorzitter.  

De voorzitter: Het is… Het is nog bezig, maar er wordt naar gekeken. Ik denk dat het toch verstandig is om 

door te gaan. Kunt u het echt niet verstaan? Nou, we gaan even koffie drinken. Ja? Als u er zoveel last van 

hebt. Is het weg? Is het weg? Oh, even wachten. Nou, dan stel ik… Nou, het werkt wel op de één of andere 

manier er aandacht aan te geven. Mevrouw Verhoeff. 

Mevrouw Verhoeff: Ik ga het gewoon proberen. 

De voorzitter: Probeer het. 

Mevrouw Verhoeff: Ik neem aan dat het verhaal van de stapsgewijze begroting voor de maatregelen in het 

sociale kader gewoon naar 130% wel overkomen is. Natuurlijk blijven wij ook waken voor de belangen van 

mensen in beschut werk en de dagbesteding. Maar heb je wel een baan, maar geen vast contract? Of wordt 

jouw werk om de paar jaar opnieuw aanbesteed? Dat leef je met veel onzekerheid. Het is ook moeilijk vaak 

om een hypotheek te krijgen. Sommige mensen kiezen voor steeds weer een nieuwe uitdaging, prima. Maar 

voor wie niets te kiezen heeft vinden wij dat bij een baan ook een vast contract hoort. Dat geeft mensen rust 

en rechten. Dat geldt dus ook voor de gemeente als werkgever om het goede voorbeeld te geven. En daarom 

sluiten we aan bij de vragen die net al gesteld zijn. College, kunt u aangeven wat u gaat doen om het aantal 

vaste banen bij de gemeente de komende tijd te vergroten? En eigenlijk ten koste van de inhuur, want dat is 

wat wij vragen. En wij begrijpen dat er een flexibele schil nodig is, maar wij pleiten vooral voor strategische 



functies en functies aan de onderkant van… Ik wil zeggen woongebouw. Het loongebouw, het gaat zo over 

wonen, veilig gesteld worden. Die hadden we al gehad. Een thuis en voorzieningen zijn onlosmakelijk met 

elkaar verbonden. Winkels en zorg op bruikbare afstand van nieuwe woningen goed onderwijs moet voor 

iedereen op elk niveau in onze stad bereikbaar zijn. Goed onderwijs moet voor iedereen… Ja. De PvdA… Ja, ik 

heb dat net al… Ja. Ga ik nou verder of niet? Oké. 

De voorzitter: We gaan nog… Gaan nog verder. 

Mevrouw Verhoeff: Daarbij sluit het voorkomen van voortijdig school verlaten aan. De PvdA ondersteunt van 

harte het voornemen de groei van de stad niet per onderdeel, dus per functie, maar echt integraal te bekijken. 

En dat betekent ook slim integraal ontwerpen. Onderwijs, zorg en veiligheid in de stad vragen om voldoende 

gekwalificeerd personeel. Door de schaarste aan onderwijzers, agenten en werkende in de zorg moet de stad 

die mensen de kans op een huis bieden. In de concurrentieslag in de Randstad kan zicht op een thuis een 

oplossing bieden om te zorgen dat wij die mensen in dienst kunnen nemen. En zeker als je buurgemeente die 

maatregel al treft. De stad is ook een thuis voor ondernemers. De Waarderpolder is en blijft Haarlems 

industriegebied. We zijn dan ook blij dat in de Waarderpolder alle grond ten noorden van de Oude Weg 

primair voor bestaande en nieuwe bedrijven is en blijft de komende periode. De PvdA hecht groot belang aan 

het onderzoek naar de mogelijkheden van verdichting met werkfuncties in de polder. Gelukkig gaan de 

bestaande woningbouwplannen in het zuiden, ten zuiden van de Oude Weg wel door en de Oostpoort. Daar 

zijn we heel blij mee. En ook daar pleiten wij voor combinaties van wonen en nieuwe werkvormen die passen 

in de woonomgeving. Toeristen voelen zich een korte tijd thuis in Haarlem. Mede door het toerisme floreren 

culturele instellingen en is er veel werkgelegenheid in zowel toerisme als cultuur. Onderhoud van ons erfgoed, 

de monumenten en de handhaving op ongewenste huuractiviteiten kosten veel geld. Daarom vinden wij het 

redelijk dat de toeristenbelasting stijgt. Ook omdat de handhaving op ongewenste verblijfsaccommodaties 

wordt opgevoerd. Je echt thuis voelen in een stad betekent voor veel mensen weten wat er speelt in de stad. 

En op belangrijke onderwerpen meedenken of deelnemen of meedoen. Om goed op de hoogte te zijn is goede 

onderzoeksjournalistiek onontbeerlijk en daarom zijn wij ook voor een regionaal mediafonds. Goed luisteren 

naar de stad bij de voorbereiding van besluiten vindt de PvdA uit belangrijk. Daar mag nog wel een schepje 

bovenop. 

De voorzitter: De heer… De heer Blokpoel.  

De heer Blokpoel: Ja. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik wacht heel even op het punt van mevrouw Verhoeff. Maar… 

Of een piep. U doet nu net alsof toeristen belasting zijn voor Haarlem. Alsof ze alleen maar rotzooi schoppen. 

Alsof het alleen maar ongewenste praktijken met zich meebrengt, maar wat denkt u dat een gemiddelde 

toerist uitgeeft in Haarlem? En wat dat bijdraagt aan de lokale economie. 

Mevrouw Verhoeff: Mijnheer Blokpoel. Ik heb helemaal geen idee dat ze onrust schoppen. Ik weet wel dat wel 

dat wij als stad daar aardig wat geld voor in moeten investeren. Dat die mensen ook aan allerlei andere 

facetten in de stad geld besteden, maar dat voorwaarden scheppend beleid om te zorgen dat toerisme en 

dergelijke goed kan floreren kost ons geld. En dat is geld dat we niet aan de Haarlemmers rechtstreeks kunnen 

geven. En we blijven dat ook geven, maar daarom vinden we wel dat toeristen mogen bijdragen. Of de 

toeristische sector in ieder geval. Ik was… 

De heer Blokpoel: Voorzitter. 

Mevrouw Verhoeff: … al bij het mediafonds. Dus… 



De voorzitter: De heer… De heer Blokpoel.  

De heer Blokpoel: Maar denkt u niet, mevrouw Verhoeff, dat als u de toeristenbelasting onevenredig 

verhoogd in vergelijking met de buren in Zandvoort, in Heemstede, in Bloemendaal. Dat daar gewoon nadelige 

gevolgen aan zitten? En dat toerisme afneemt en dat u wellicht juist de ondernemers benadeelt in de stad? 

Mevrouw Verhoeff: Ja, dat denk ik niet, want zo onevenredig is het niet. En ik zie mensen niet naar 

Bloemendaal gaan die hierheen willen, want die kiezen duidelijk een andere vorm van toerisme. Goed 

luisteren naar de stad voor de voorbereiding van besluiten vind de PvdA uiterst belangrijk. Dat zei ik net al. 

Daar mag een schepje bovenop om bijvoorbeeld jongeren en andere groepen nog meer bij de stad te 

betrekken. Nieuwe vormen van nieuwe democratie en communicatie juichen wij toe. Ter afronding. En ik doe 

het echt maar een keer. Een beroemd man zei: I have a dream. Wij kennen hem allemaal. De PvdA fractie 

heeft ook een droom. Gedragen door de kansen van de stad die het voorliggende coalitieakkoord biedt. Er 

waait nu heel duidelijk een linkse wind door de stad en wij willen die wind in de rug voelbaar maken voor 

iedereen. Zijn we tevreden? Nee. Op bijvoorbeeld cultuurgebied, denk bijvoorbeeld aan het Frans Hals, 

hebben wij nog wensen. En de duurzaamheidsdoelstellingen mogen nog best ietsjes scherper. We willen het 

wel een beetje sneller. Daar gaan wij de komende periode voor op zoek naar kansen. Dat was hem. 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Van Zetten. 

Mevrouw Van Zetten: Ja. Ik heb een opmerking en een vraag. Ja. Ik hoor u zeggen: is het tijd om aan de slag te 

gaan. En eerlijk gezegd vind ik dat dat altijd wel komisch, want volgens mij zit u sinds de vorige eeuw al 

tientallen jaren in het stadsbestuur. Dus ik denk altijd van: wat gaat u nu beter doen wat u de vorige keren niet 

heeft gedaan? Maar daar hoeft u geen antwoord op te geven, want dan gaan wij gewoon mee maken. Waar ik 

wel een vraag over heb… Ik vind de werk… De Partij van de Arbeid staat ook altijd voor werk hè? Werk is 

gewoon heel erg belangrijk. Dus uw hele blikveld gaat naar duurzaamheid en ongedeeldheid en dat soort 

praat, zal ik het maar zeggen. Ik mis eigenlijk een beetje het idealisme van de oude sociaal democratie in uw 

verhaal. En ik merk als de kadernota leest is de bijstand… Mensen in de bijstand zijn eigenlijk alleen maar 

toegenomen, terwijl het economisch heel goed gaat met onze stad. Dat wil ik vreemd. En dan had ik graag van 

u willen horen van: wat gaan we daar nou doen? Hoe gaan we die mensen die in dat granieten bestand zitten 

betrekken bij de samenleving? Hoe zetten we ze aan het werk? En misschien kunt u daar nog even kort op 

reageren. 

Mevrouw Verhoeff: Nou, het fijne is dat ik niet hoef te zeggen hoe, maar wil dat wij daar extra aandacht aan 

besteden. Dus daar gaat de wethouder ongetwijfeld een mooi antwoord op geven. En ja, wij vinden wel 

degelijk dat wij nog steeds de sociaal democratische waarden hier verdedigen. Niet voor niks zeggen wij als we 

het over duurzaamheid hebben: maar wel voor iedereen. Als het gaat over betrokkenheid bij allerlei 

voorzieningen, onderwijs, cultuur. Dan vinden wij ook dat dat ook voor de mensen met die dunne 

portemonnee belangrijk is dat je daarin kunt participeren. Als we het over volkshuisvesting hebben, hebben 

wij het wel over dat wij inzetten op die mensen niet vanzelf een koophuis kunnen kopen. En toch een mooi 

dak boven hun hoofd moeten hebben en niet ergens in moeten wonen bij opa. Dat is niet de bedoeling. Dat is 

de manier waarop wij erop ingezet hebben. En dat vind ik zeer sociaal democratisch. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Visser. 



De heer Visser: U noemde net Frans Hals Museum. Waarvoor…? Waar zit bij u voor het Frans Hals Museum 

wel de ruimte? Bijvoorbeeld het achterstallig onderhoud. Vindt u dat niet een gemeentelijke taak als 

huismeester? Bent u wel bereid om over te gaan tot een lening? Kunt u er wat meer over zeggen? 

Mevrouw Verhoeff: Nou, ik kan er heel weinig en een beetje over zeggen. Kijk, op zich… Er is geen geld om 

echt grootschalig te investeren, want dat was een keuze tussen allerlei verschillende onderwerpen. En helaas, 

en dat heeft ons echt pijn gedaan, dat hebben ook tijdens de onderhandelingen uitgesproken ook hier in de 

raad. Dat geld echt om te investeren is er niet. Natuurlijk is het ook strategisch vastgoed. En ja, als goede 

verhuurder moet je ook zorgen dat het vastgoed op orde is. Dus daar hebben we ook de vraag. En die ligt 

gewoon bij de wethouder die over vastgoed gaat. Is er een mogelijkheid om daar iets te doen om een ieder 

geval de vastgoedachterstanden weg te werken? Maar dat is nog iets anders nog als de investeringen die 

gevraagd worden. Het Frans Hals. En ja, wij gaan heel erg kijken: waar is er nog geld te vinden? Maar op dit 

moment zien wij het niet zomaar. En een lening. Als dat wel weer effecten heeft op de schuldquote, dan 

komen we weer in de vergelijkbare discussie. Gaan we, nou, waar u zelf over had, meer geld aan sociale 

woningbouw besteden? Of gaan we het hierin stoppen? En dat is een hele lastige. Een gewetensvraag bijna. 

De voorzitter: Dank u wel. Dat was het wat de Partij van de Arbeid betreft. Het is weer zo aangenaam stil dat ik 

denk: laten we nog een fractie doen en dan koffie drinken. Trots Haarlem. De heer Van den Raadt. 

De heer Van den Raadt: Ja, voorzitter. Mijn eerste vraag is: moeten raadsleden die vaak van dit pand 

gebruikmaken niet een BHV- cursus hebben zodat ze weten wat ze moeten doen bij een brandalarm? Dat 

denk ik dat het serieus wel moet. Dus ik neem aan dat u daar straks antwoord op gaat geven en dat we dan 

gewoon een keer per jaar een cursus krijgen. Want dit kan natuurlijk echt niet. En dan ga ik maar beginnen 

met de kadernota. Even kijken. Ja, we zitten hier toch voor de kadernota of niet? Nou wel een puntje van de 

orde. Moet er nog steeds in het digitale tijdperk al die moties en amendementen mondeling aankondigen? 

Want dan… 

De voorzitter: Dan hebt u een probleem. U moet ze in ieder geval wel officieel indienen. En u weet hoe dat 

moet, want dat stond in het stuk. 

De heer Van den Raadt: Ja. Dan denk ik toch dat we een keer een voorstel moeten doen dat het gewoon 

digitaal kan. En dat je het aanmeld en dat het dan opgelost is. Want zo zit mijn genialiteit mij danig in de weg 

natuurlijk. Laten we maar beginnen. Even kijken. Op het moment… Want de kadernota gaat er vaak over dat 

alles samen moeten doen. En dan hoor je dus van de Haarlemse hoteleigenaren dat zij dus over die 

toeristenbelasting een vragen krijgen van de pers. En dat ze op dat moment pas horen over die 

toeristenbelastingstijging. Ander voorbeeld is dat op dit moment, nu om half 8, een tijdje geleden toen wij 

begonnen informatiebijeenkomst over de Domus Plus is gestart. Waar dan ook bijvoorbeeld de Boerhaven 

waar ik niks van af weet, terwijl die er vlak naast ligt. Zeker als we straks Fuikvaartweg – Boerhavenlaan dat 

fietspad gaan aanleggen. Dan ben je binnen 3 minuten in de Boerhavenwijk. Dus misschien is het op papier 

handig… Staat het op papier goed dat we het allemaal samen willen doen met iedereen, maar lijkt me ook 

handig dat we dat dan in de praktijk een beetje uitdragen. En inderdaad proberen iedereen erbij te betrekken. 

Dan gaan we met, even kijken, het sociale vangnet. Dat gaat omhoog naar 120% en dan naar 130%. Nou, u zal 

het niet geloven, maar ik snapte het eerst ook niet. Ik had een beetje het verhaal van de VVD dat ik dacht: wat 

krijgen we nou allemaal? Maar toen ik daar eens rustig over nadacht, en ik geloof dat iemand van de PvdA het 

uitlegde, toen dacht ik: nou, dit is wel geniaal. Dit is echt geniaal, want een bijstandsuitkering... En je doet dat 

dan 130% van. Dan kom je op € 1842. Dus als je bruto 2100 - 2200 verdient dan val je dus in Haarlem in de 

prijzen. Nou, dat spreekt mij toch wel aan voorzitter. Ik zit bijna er over te denken om minder te gaan werken 



zodat ik precies daar in val. Dan levert het wel wat minder belasting op voor de gemeente Haarlem, maar kan 

ik tenminste wel van al die mooie voorzieningen profiteren. Dus ik hoop dat dat het gewenste effect is, want 

het spreekt mij enorm aan. Ik heb ook gekeken op de site Nationale beroepengids. Daar kan je dus kijken tot 

een bepaald salaris welke beroepen daaronder vallen. De badmeester valt er nu onder. De bakker valt er 

onder. En de beginnend agent die valt er onder. Die kunnen allemaal straks met de Haarlempas genieten in 

Haarlem. Nou ja, hoe mooi kan je het krijgen? Ja, ik draai te veel nachtdiensten, dus ik zit er net boven. Dus 

daarom het verzoek van Trots Haarlem om het op te krikken naar 150%, zodat je eigenlijk met een modaal 

inkomen, 2800 bruto, ook gebruik maken van die mooie faciliteiten. Want de VVD heeft natuurlijk wel gelijk. 

De hardwerkende mens, degene die de belasting betalen en dit allemaal cadeau geven die komen ook heel 

moeilijk rond. En die zouden ook graag wel eens een keer met korting naar het museum willen.  

De voorzitter: Mevrouw De Raadt. 

Mevrouw De Raadt: Ja, een korte vraag. Weet u niet hoe hoog een bijstandsuitkering is of is uw 

rekenmachientje kapot? Want dit verhaal is echt… Dit klopt natuurlijk gewoon niet. 

De heer Van den Raadt: Nou, ik heb het allemaal opgezocht. Dus dan kloppen de websites niet. 

Mevrouw De Raadt: Hoe hoog denkt u dat een bijstandsuitkering is? En wat is 130% van die uitkering? 

De heer Van den Raadt: 130 procent kom je met een samenwonende of getrouwde persoon. Dan kom je op 

1800 netto. 

De voorzitter: Ik stel voor dat we dit punt even laten uitzoeken, maar dat u gewoon verder gaat. Of zag ik nog 

een interruptie van de kant…? Oh, gaat u verder. Mijnheer Van den Raadt. 

De heer Van den Raadt: Ja, voorzitter. Het lijkt me beter dat dit gewoon heel dreigend boven de markt blijft 

hangen. En dat ik dat straks op woensdag gewoon gelijk heb en dat we dan dat nooit meer vergeten dat het 

getal 1800 is. Maar goed, ik ga even verder. 

De voorzitter: Mevrouw… Mevrouw De Raadt. Mevrouw De Raadt. 

Mevrouw De Raadt: Voorzitter. Ja, het lijkt me beter dat… De bijstandsuitkering is € 950. 130% ervan is nog 

geen € 1300. Dus ik denk dat het beter is als we gewoon ons aan de feiten houden. En dat we met de juiste 

cijfers werken. Dank u wel. 

De heer Van den Raadt: Nou, dan mag u een motie indienen. En dan ga ik die steunen, maar ik ga gewoon 

verder. Even kijken. Ik ga wat complimenten uitdelen, want ooit heb ik wel eens gevraagd van: hoe zit dat 

eigenlijk met al die statushouders? En wat kost dat ons? Nou, dat was een heel vies woord. Ik heb vroeger ook 

wel eens voorgesteld: zouden we niet de koepel gebruiken? Nou, dat was helemaal verschrikkelijk. Hebben we 

uiteindelijk ook gedaan. Maar wat zie je nu in deze kadernota terug? Dat er toch gewoon bedragen worden 

genoemd. Wat kost zo’n statushouder nou? In totaal de gemeente. En dan kom je als het een beetje losjes bij 

mekaar optelt op 2 miljoen. Dus dat is netjes. Ik ben heel tevreden dat we die getallen nu eindelijk eens terug 

zien. Dan kunnen we daar gewoon rekening mee houden voor de toekomst. En dat lijkt me prima. Wat andere 

complimenten. Dan ga ik door naar, even kijken, pagina 26. Daar heb ik ook een paar complimenten. En dat 

betreft… Nou dan ga ik dat maar even citeren, want ik ben er zo blij mee dat het er staat. Twee dingen zijn er 

bij de komende periode van extra belang. Zorgen dat alle Haarlemmers, ook de minder mondige, mee kunnen 



doen in de besluitvorming. En zoeken naar mogelijkheden om zeggenschap over te dragen aan de buurt, wijk 

of stad. Nou, dat betekent dat het gemeentebestuur ook moet durven loslaten. Helemaal mee eens. En dan 

wordt er voorgesteld om meer stadsgesprekken te houden waarin Haarlemmers aan het bestuur suggesties 

kunnen meegeven. En dan vooral op de momenten dat deze bijdragen direct kunnen worden verwerkt. 

Bijvoorbeeld in de voorbereiding van de kadernota. Nou, complimenten. Beter had ik niet kunnen zeggen. Dat 

lees ik ook op bladzijde 23 dat er een duurzame led verlichting moet komen, omdat er ooit een motie 

Lichtstad is aangenomen. Nou krijg ik dan misschien, ja, onterecht, maar ik hoop het niet… Maar dan krijg ik 

toch het idee: ja, wij hebben ook een keer een motie ingediend van verlicht het stationsplein. Dus wordt dat 

nu ook meegenomen? Dat lijkt mij dan helemaal fantastisch. Dan ben ik helemaal in mijn nopjes. Waar ik niet 

erg blij over ben is dat de afvalstoffenheffing 9% omhoog gaat. Dat de toeristenbelasting naar € 5 wordt gezet. 

En waar ik dan minder blij over ben is dat we een motie hebben ingediend over: laat de wijkagent weer terug 

in zijn wijk. Maar dat we daar voor de rest niks over horen. En dat we nu nog meer slecht nieuws krijgen dat 

we die wijkagent waarschijnlijk helemaal nooit meer zien. Nou, dan maar even allerlei moties en 

amendement. Het zijn er 30. Ik was een beetje in de flow. Ik krijg een goeie gedachten. Toen ik hier naartoe 

liep toen sprak iemand mij aan over Frans Hals Museum. Toen kreeg ik ook een goeie gedachte van: als we dat 

verkopen dan kunnen we meteen alles betalen. Dus ja, je gaat van het ene goeie idee naar het andere goeie 

idee. Dan ga ik eerst maar even de moties doen. Artikel één voor iedereen. En dat betekent dat we iedereen 

gelijk behandelen. Dus ook statushouders op de woningmarkt. De tweede motie is Bomenmakelaar. Ben ik 

niet zo blij mee. Hebben wij ooit aangenomen. Er is volgens Bomenmakelaar nog steeds niks gedaan. We 

praten hier altijd over groen en dat er meer bomen moeten komen, maar er is er nog nooit eentje via platform 

Bomenmakelaar aangevraagd. Waarom niet? Dan een standaard punt van Trots eigenlijk. Laten we geen reces 

houden, maar gewoon doorgaan, want de stad gaat ook door. Dus waarom gaan we plotseling net doen alsof 

iedereen met vakantie is? Dan een ander punt. Stadhuis uit en de stad in. Dat gaat over ambtenaren die 

gewoon geroosterd vrij moeten zijn om bijvoorbeeld ‘s avonds bij wijkraden te kunnen zijn. Zodat ze daar ook 

een keer de gebiedsverbinders zien en niet 26 keer moeten wachten. Kindvriendelijke struiken. Je hebt in 

bepaalde wijken weinig speelplekken, maar wel veldjes waar dan precies struiken staan met enorm veel 

prikkels. Rubber granulaat heb ik er drie over, want dat speelt weer. Eerst zei het RIVM: er is niks aan de hand. 

En nu zeg het RIVM, wat ik al dacht: er is toch wat aan de hand. Dus drie moties daarover. Open de digitale 

snelweg. Alweer. Vroeger ingediend, nooit wat mee gedaan. Dus open nu echt de digitale snelweg zodat we 

gewoon als burger digitaal met het bestuur kunnen praten. Een voorstel om de toeristenbelasting naar 385 te 

brengen. Als je dat goed uitrekenen dan kom je aan de gewenste 2 miljoen. Als we dan toch wel reces doen, 

laten we dan zo lief zijn om niet de inspraakrondes te doen die net voor het reces beginnen of de grote 

vakantie. Zodat de mensen de helft van de tijd niet kunnen gebruiken om in te spreken. Eengezinswoningen 

splitsen. Dat lijkt ons dubbel verkeerd. Daar hebben we ook een mooie motie over. Wat ons een beetje 

ontbrak in de kadernota was democratische vernieuwing hè? We hebben de burgemeester… Nou, 

burgemeester. Dat wordt hij natuurlijk straks. Maar nu de wethouder van een nieuwe democratie. Maar daar 

zien we weinig van. Wij stellen voor om met het nieuwe stemmen te gaan beginnen. Niet alleen maar 

stemmen op één partij, maar ook op thema’s. Zodat een coalitie weet welke thema’s zij moeten meenemen. 

En woensdag, want ik was er één vergeten kom ik nog met een motie: ‘…’ de wijkraad, als proef. Even kijken. 

De regierol terug naar de gemeente. Grip op grote bouwprojecten. Dan een motie die ik alleen noem bij naam. 

Dan blijft het spannend wat het is. Size does matter. En dan hebben we nog de motie over begraafplaatsen. Ik 

ben bij Nieuw Meerwijk geweest en daar sprak ik twee dagen mensen die daar verblijven. En die zei: ik kan 

niet naar de begraafplaats, want ik heb een rollator. En er liggen alleen maar grintpaden. Dus maak 

bijvoorbeeld begraafplaatsen, als we nou toch het onkruid daar gaan weghalen. Zorg dan meteen dat het ook 

een rolstoel toegankelijk is. Global calls. Dat hebben we allemaal mooi op het schrift staan, maar geen 

specifieke planning. Kom met specifieke planning. Kom ook eens met een visie vluchteling. We krijgen klimaat 



vluchtelingen in de toekomst. Wees er is een keer bij voordat ze hier zijn en dan paniekerige acties moeten 

doen. Kleine stappen nog, grote sprongen bij Schiphol. Spreek je eens uit als gemeente Haarlem tegen de 

uitbreiding van Schiphol. Psycho-ambulance die moet weer terugkomen. Al eerder ingediend. Wordt 

stralingsbewust voor dat de 5G beslissingen genomen moeten worden. Behoud het zeldzame groen. Ook een 

paar. De WOP. En nog een paar amendementen die ik hierbij heb ingediend. 

De voorzitter: Ik dank u hartelijk. En wij zijn nog niet op de helft van het aantal sprekers, maar ik stel voor dat 

we toch eventjes een kop koffie gaan drinken. Ik schors de vergadering. 

Schorsing 

De voorzitter: Wilt u gaan zitten en de gesprekken staken? Dan kunnen wij de vergadering hervatten en gaan 

luisteren naar de beschouwing van D66. Uitgesproken door mevrouw Leitner. Ik heropen de vergadering. Het 

woord is aan mevrouw Leitner.  

Mevrouw Leitner: Had ik toch nog even de hoop dat ik voor de vergadering aan de het woord zou zijn. Nu is 

iedereen weer fris. Ik ben vanavond als zesde aan het woord. En ik ken jullie ook een beetje. Nou, er is wel een 

lichtpuntje. Na mij zijn jullie op de helft. Maar goed. De aandacht boog kan niet altijd gespannen staan. Dus ik 

ging eigenlijk op zoek naar iets leuks om de kadernota mee te beginnen. En toen dacht ik nog even: zal ik het 

stokje van mijnheer Van Driel overnemen en over de foto op de voorkant beginnen? Maar mijn man die zei 

thuis nog: moet ik die mensen ergens van kennen? Ik zeg: nou, het gaat om de zonnepanelen die er achter 

staan. Nou, goed. Laat maar zitten. Ik dacht: ik laat de eer aan mevrouw Van De Raadt. Mevrouw De Raadt. 

Mijnheer… De jaren daarvoor hing ik mijn betoog altijd op aan de 3D’s. En die wisselde al eens, maar daar 

heeft nooit iemand hier een punt van gemaakt. De hele kadernota staan nu bol van de D’s. Voor degene die 

het is opgevallen. Durven, doen, daadkracht, duurzaamheid. Ik vind het wel even mooi geweest. 

De voorzitter: Mijnheer Smit. Dat u nu al een interruptie heeft. 

De heer Smit: Ja, nou… Mijnheer de voorzitter. Toch nog een vraag. Zitten ook de D van daling schuld bij? ‘  

Mevrouw Leitner: Ja. Ik vind het wel even goed met die D’s. Ik ben even klaar met de D’s. Ik houd het gewoon 

wat simpeler vandaag. Wij hebben onze handtekening onder het coalitieakkoord gezet. Dus wij kunnen ons 

ook in grote lijnen vinden in deze kadernota. En bij de begrotingsbehandeling vorig jaar gaf ik aan dat D66 vier 

uitdagingen zag voor de komende periode. Nou, deze periode beginnen we dus nu. En dat was de uitdaging 

van het doen van investeringen. De uitdaging van de groei van de stad. De uitdaging van de uitvoeringskracht. 

En de uitdaging van de gezonde stad. Ten eerste de investeringen. Ik zei vorig jaar dat we zeven magere jaren 

achter de rug hadden en dat er ruimte kwam om te investeren. En dat het ook nodig is. Want de stad die 

groeit… En die heeft investeringen nodig in onderwijs, in sport, in spel. Maar ook in klimaat, groen en 

bereikbaarheid. En ik zei vorig jaar dat we daarvoor in de nieuwe raadsperiode op zoek zouden moeten gaan 

naar een nieuw evenwicht. Een evenwicht dat recht doet aan de groei van de stad en ruimte maakt voor de 

hoognodige investeringen. Door verstandig financieel beleid en behoedzaamheid is ons schulden niveau de 

afgelopen jaren gedaald. En is er net aan ruimte ontstaan voor nieuwe investeringen. Maar onze stad heeft 

nog steeds een aanzienlijk hogere schuldenniveau dan andere steden. En het is onze verantwoordelijkheid om 

ervoor te zorgen dat toekomstige raden ook nog ruimte hebben om te investeren in wat er dan nodig is. En 

daarom blijven we inzetten op schuldaflossing. De afgelopen jaren hebben wij de geuzen namen Boekhouder 

van links gekregen. Die hebben ons toegeëigend, want die rol willen we nog een tijdje vervullen. In de 



beperking toont zich toch de meester, want ondanks een extra investeringsimpuls van 83 miljoen aan de stad 

kunnen toch niet veel mensen… 

De voorzitter: De heer Garretsen. 

Mevrouw Leitner: Ik heb nog niet veel gezegd. Ja. 

De heer Garretsen: Ja, maar toch wel belangrijke dingen waar de SP het voor een groot gedeelte mee eens is. 

In het coalitieakkoord staat dat er twee jaar geëvolueerd zal worden. En daar zijn ook het woord… Bij de 

evaluatie staat ook het woord financiële dekkingsmiddelen. En in de kadernota staat terecht dat er… Nou, de 

wereldeconomie dat die nogal wankel is. En dat we die niet kunnen voorspellen. Vind u niet dat we over twee 

jaar ook die schuldquotum van 120% bij de evaluatie moet worden betrokken? 

Mevrouw Leitner: Ja. Dan… Als u het goed vindt zeg ik eventjes… Dan ga ik eventjes een stukje verder, want 

daar zeg ik daar iets over. Een investeringsimpuls van 83 miljoen in deze stad kunnen toch niet alle wensen 

worden vervuld. Zo had D66 onder andere graag nog meer geld uitgetrokken voor de bibliotheek, maar ook 

voor de verbouwingsplannen van het Frans Hans. En meer geld voor de verbreding van de Waarderweg. Maar 

onderwijs is wat ons betreft allerbelangrijkste. En daarna volgen investeringen in de voorziening in het kader 

van groei van de stad. Zoals sport, zoals groen en bereikbaarheid. Met die 83 miljoen loopt de schuldquote op 

tot die befaamde 120%. Bij gelijkblijvende omvang van de begroting. En dat laatste is een belangrijke 

toevoeging, want mocht de omvang van de begroting erg stijgen dan leidt dat niet automatisch tot meer 

ruimte voor investeringen. Maar is dat iets voor een gesprek bij de heer Eijking waar de heer Garretsen ook al 

aan refereerde. 

De voorzitter: Mevrouw Sterenberg. 

Mevrouw Leitner: Ook de extra aflossingen op de schuld, structureel en incidenteel, leiden niet automatisch 

tot meer investeringsruimte. 

De voorzitter: Mevrouw Sterenberg. 

Mevrouw Sterenberg: Dank u wel, voorzitter. Ja. Ik denk zowaar dat u misschien die partij bent die de auto in 

het coalitieakkoord heeft gekregen, want ik hoorde u zojuist zeggen de verbreding van de Waarderweg. Klopt 

dat? 

Mevrouw Leitner: Ja. Ik zeg: we hadden liever meer geld uitgetrokken voor de verbreding van de Waarderweg. 

Mevrouw Sterenberg: Nou, oké. Ik hoopte even dat u die 2,5 miljoen daaraan ging besteden, maar dat gaat u 

dus niet doen. 

Mevrouw Leitner: Nou, we zouden de Waarderweg wel willen steden, maar ervaring leert dat 2,5 miljoen daar 

onvoldoende voor is. Mocht de wethouder in staat blijken dat te kunnen doen. Maar goed. 

Mevrouw Sterenberg: Maar u bent wel bereid dus om te werken aan die autobereikbaarheid zoals wat de VVD 

aangaf? 

Mevrouw Leitner: Dit college werkt ook aan de autobereikbaarheid. Er stond deze week zelfs nog in de krant 

dat er een belangrijk kruispunt wordt aangepakt. Dus ook de auto wordt niet vergeten. 



Mevrouw Sterenberg: Maar u geeft zelf aan dat 2,5 miljoen niet genoeg is. 

Mevrouw Leitner: Wel voor doorstromingsmaatregelen, maar niet voor de volledige verbreding. 

De voorzitter: De heer Visser.  

De heer Visser: U noemt uzelf net boekhouder. U had het over allemaal extra investeringen. Kunt u ook een 

rijtje bezuinigingen noemen in deze kadernota? 

Mevrouw Leitner: Een rijtje bezuinigingen? Nou, er is een bezuiniging dat het college een half miljoen moeten 

gaan… Efficiency moeten gaan vinden. 

De heer Visser: Dat is ook de enige, maar die wordt niet ingevuld. En wat vind u van de verhouding van een 

half miljoen bezuinigingen per jaar ten opzichte van zo’n 20 miljoen per jaar investeren? 

Mevrouw Leitner: Wat ik van de verhouding vindt? Wat ik belangrijk vind is dat we dingen doen. Dat er nu 

ruimte is ontstaan. Dat verhaal heb ik net gehouden. Ik wil het nog wel een keer vertellen. Er is ruimte 

ontstaan voor extra investeringen. En dat is ook nodig. 

De heer Visser: Ja, maar die ruimte had ook kunnen ontstaan door iets meer te bezuinigen. Dan had u 

misschien zelfs nog meer kunnen investeren. Dus nogmaals de vraag: wat vindt u van de verhouding 20 

miljoen extra investeren ten opzichte van een half miljoen bezuinigen? 

Mevrouw Leitner: Maar u heeft het even over 20 miljoen. We gaan 83 miljoen extra investeren. 

De heer Visser: Per jaar had ik het over. 

Mevrouw Leitner: Ja, iets minder. Per jaar. Dat levert kapitaal lasten op en die betalen we via de exploitatie. 

Ook in de exploitatie neemt de ruimte wat zo, maar dat komt omdat ook vanuit het Rijk wat meer geld krijgen. 

De heer Visser: Ja, maar… Dus neemt de schuld van de stad toe. U zegt het zelf. U betaalt uit de exploitatie. 

Nogmaals mijn vraag: waarom niet iets meer bezuinigen zodat de schuld minder toeneemt en u toch kunt 

investeren? 

Mevrouw Leitner: Maar mijnheer Visser. Na al die jaren had ik gedacht dat u dat wist. Bezuinigen op de 

exploitatie levert geen daling van de schuldenniveau even op. De investeringen zijn altijd een stijging van de 

schuld. Tenzij we minder investeren. Maar dat willen we niet, want wij vinden aantal dingen heel belangrijk. 

Zoals onderwijs. Ik wil het college hierbij oproepen om die 83 miljoen wijs-en beheers mee om te gaan. En ze 

niet te verbranden aan lapmiddelen als er onvoldoende geld voor het echte werk. Schroom dus niet om 

voorstellen te doen aan de raad om investeringen te verschuiven tussen projecten. Doe goede dingen dan doe 

ze goed. Want in the end, 83 miljoen is 83 miljoen. Maar dat is een boel geld. De groei van de stad. Haarlem 

groeide de afgelopen jaren, afgelopen 10 jaar met 10.000 inwoners. En we gaan verder groeien, want we 

maken nieuwe afspraak om nieuwe woningen te bouwen. En het CBS rekent Haarlem ook tot de sterke groeier 

onder de middelgrote steden. Wij willen tempo maken met bouwen, maar ook behoedzaam zijn met aandacht 

voor onze voorzieningen. Met name voor gezinnen. Dus ruimte voor onderwijs, sport, spel, groen, cultuur, 

bereikbaarheid. In Haarlem is het goed wonen en dat moet wat D66 betreft ook zo blijven. Daarom investeren 

we de komende jaren 27 miljoen in dat onderwijs. En we verwachten dat onze wethouder daar voortvarend 

mee aan de slag gaat om te zorgen voor goede plek voor onze kinderen. D66 wil dat Haarlem niet alleen maar 



bereikbaar is voor Amsterdammers die hun huis goed kunnen verkopen, maar we willen divers bouwen voor 

diverse doelgroepen. Daarom maken we naast afspraken over sociale huur ook afspraken over percentages 

middel dure huur. We willen tempo maken met bouwen en we verwacht met die afspraken bouwprojecten 

direct vanaf de start met de startnotitie van draagvlak te kunnen voorzien. Zo voorkomen we de vertraging die 

we de afgelopen jaren hebben gezien door de bijsturing vanuit de raad. Tegelijkertijd zien we voldoende 

uitdaging voor de wethouder ruimtelijke ordening in de markt waar de corporaties niet altijd de middelen 

hebben. En de bouwers moeite hebben om werknemers te vinden. Wethouder, kunt u toelichten hoe u van 

plan bent om met deze uitdagingen om te gaan? Ook de bereikbaarheid heeft aandacht nodig. 

De voorzitter: De heer Aynan. 

De heer Aynan: Dank u wel, voorzitter. U wilt 10.000 woningen gaan bijbouwen door alleen maar te 

verdichten de stad. En u zegt tegelijkertijd: nou, kinderen moeten de ruimte hebben om te spelen. Nou, dat 

betekent dat er alleen maar minder ruimte overblijft voor de kinderen om te spelen. 

Mevrouw Leitner: Nee, want juist met die 10.000 woningen hebben we gezien dat daar voldoende 

plancapaciteit voor beschikbaar is. En ik denk dat u daar ook een verschil zit tussen diverse partijen. Dat 

hebben in hun campagne ook gezien. Dat de partij die aangaven dat ze meer wilden bouwen dan dat ook 

moesten toegeven, en u bent er zelf een zeer transparant voorbeeld van, dat er ook gebouwd moeten worden 

in het groen. Wij willen dat niet. 

De heer Aynan: Voorzitter. 

De voorzitter: Gaat u gang.  

De heer Aynan: Ja. Dat is precies de vraag, want u gaat 10.000 woningen bijbouwen door te verdichten. Dat 

betekent dat ieder lapje grond hier in de stad, ieder stukje groen dat u dat gaat bebouwen. 

Mevrouw Leitner: Nee, dat gaan we niet. 

De heer Aynan: En tegelijkertijd… Ja, plancapaciteit. Maar waar dan? Waar gaat u die 10.000 woningen 

realiseren? 

Mevrouw Leitner: Ja. Dat zijn de ontwikkelzones zoals die bekend zijn. Daar zit plancapaciteit  

De heer Aynan: En wat is dat? 

Mevrouw Leitner: Voor 15-16.000 woningen. 

De heer Aynan: Ja. Maar waar gaat u bouwen? 

Mevrouw Leitner: Ja. Dat zijn die acht ontwikkelzones die… 

De heer Aynan: Wat zijn die ontwikkelzones? Is dat geen grond? 

Mevrouw Leitner: Is dit… Die kent u. Dat is een technische vraag. Dat wordt in de commissie ontwikkelingen… 

Wordt er meerdere malen besproken. 



De heer Aynan: Dit is geen technische vraag, voorzitter. 

Mevrouw Leitner: Er is voldoende plancapaciteit en wij zitten daaronder. 

De voorzitter: Nee, maar… U interrumpeert een spreker. En die spreker heeft haar antwoord gegeven. Die 

gaat verder. 

Mevrouw Leitner: Ook de bereikbaarheid heeft aandacht nodig. Zeker in een groeiende stad. Er staan 

investeringen in de kadernota voor de voetganger, fiets en het openbaar vervoer. Maar we investeren ook 

slim in ons autonetwerk door de bestaande wegen effectiever te gebruiken. We zagen daar van de week al 

mooi voorbeeld van voorbij komen. De komende vier jaar gaat D66 voor de intensivering en de 

professionalisering van de lobbyactiviteit om ook de grotere infrastructurele projecten in gang te zetten. Want 

er zijn veel investeringen die we niet alleen kunnen dragen en een regionale functie hebben. Denk aan de 

regioring… 

De voorzitter: De heer Aynan. 

Mevrouw Leitner: De waterberging, de koppeling met het metronetwerk van Amsterdam. 

De heer Aynan: Voorzitter. Hoort bij die regionale infrastructurele projecten een tunnel zoals de 

Kennemertunnel? 

Mevrouw Leitner: Ja, dat hoort erbij. Maar die heet  

De heer Aynan: Wat is dit voor een coalitie, voorzitter? Van GroenLinks heb ik gehoord dat die er niet bij hoort 

en hier hoort die er wel bij. 

Mevrouw Leitner: We noemen hem een regioring. Welke oplossing het exact wordt… Dat zou een tunnel 

kunnen zijn. Wat D66 betreft is het een tunnel, maar dat is nog geen uitgemaakte zaak. Goed. 

Uitvoeringskracht en de nieuwe democratie. Want goed wonen begint voor veel Haarlemmers bij de openbare 

ruimte. Het aanzien van de stoep, het fietspad, de weg is cruciaal voor het vertrouwen van inwoners in hun 

gemeente. En helaas hebben we de afgelopen jaren gezien dat een aantal complexe projecten, groot 

onderhoud nog niet altijd soepel lopen. Ik noem bijvoorbeeld de brandveilige Waarderhaven. De uitdaging zit 

in het aansturen en uitvoeren van die projecten, maar ook de communicatie met de belanghebbenden. De 

gemeente moet altijd helder zijn wat de kaders zijn en aangeven waar mensen over kunnen meedenken en 

niet. Anders leidt het gauw tot grote ontevredenheid terwijl dat niet altijd nodig is. Daarom vragen wij aan het 

college hoe zij voldoende uitvoeringskracht denkt te gaan realiseren om deze ambities uit de kadernota waar 

te maken. We hebben gehoord dat de portefeuille overheidsparticipatie omgedoopt is het nieuwe 

democratie. Dat dekt de lading al beter vinden wij. En het gaat namelijk om het vinden van nieuwe 

verhoudingen tussen overheid en inwoners. En dat thema staat niet aflatend hoog op de agenda van D66. En 

we wachten de plannen van deze wethouder met grote belangstelling af. 

De voorzitter: Mevrouw Van Zetten. 

Mevrouw Van Zetten: Ja, want in dat licht van de nieuwe democratie en de nieuwe wethouder wil toch wel de 

vraag stellen: hoe kijkt u dan aan hoe het is gegaan bij de Fuikvaart en de Domen Plus? Dat de bewoners 



helemaal niks wisten. De wijk wist niks en het is wel deze wethouder die daar een boerderij heeft aangekocht 

zonder dat mensen inspraak hebben gehad. Hoe kijkt u dat…? Is dat de nieuwe democratie? 

Mevrouw Leitner: Volgens mij heeft de wethouder daar een keurige mededelingen over gedaan in de 

commissie. 

Mevrouw Van Zetten: Een mededeling dat is toch geen…? Dat is gewoon oude democratie hè? U doet iets en u 

heeft een mededeling en dan is iedereen blij. Dat is natuurlijk niet zoals het eigenlijk het ideaal zijn moeten 

zijn. Maar u hoeft er verder ook niet op te antwoorden. 

Mevrouw Leitner: Nee, maar wat natuurlijk belangrijk is, is dat de communicatie met de bewoners goed is. En 

de wethouder heeft daar keurig een mededelingen over gedaan in de commissie. Dat die in dit geval niet door 

omstandigheden niet helemaal goed was verlopen. En dat is keurig… Wordt keurig opgepakt nu. De vierde, 

want ik heb namelijk drie uitdagingen genoemd. En ik wil daar voor de volgende periode nog een vierde aan 

toevoegen. En dat is die van een gezond Haarlem. De gezondheidsverschillen die zijn ontstaan tussen groepen 

mensen vinden wij zorgelijk. Zeker als het gaat om de ambities om een ongedeelde stad… Zelfs dat helpt niet. 

Gezonde mensen zijn gelukkiger en vice versa. En dat gunnen wij iedereen. De onderhandelingstafels voor een 

nationaal preventie-akkoord zijn van start. En Haarlem heeft ook een integrale nota volksgezondheid 

opgeleverd door het vorige college. De basis ligt er en het is nu zaak om het onderwerp ook breder te trekken. 

Gelijke kansen in dit leven starten namelijk met goed onderwijs, gezondheid en toegang tot werk. En voor hen 

die meer zorg of hulp behoeven staan wij klaar. En we hebben de afgelopen periode de handschoen van de 

drie grote decentralisatie opgepakt. En we hebben gezien een mooi voorbeeld dat recent ook de aanpak van 

de jeugdwerkloosheid daarin succesvol is gebleken. En ook de omgekeerde toets zien we als een 

prachtvoorbeeld van de mens en zijn eigen regie centraal stellen, want met die toets kan beter maatwerk 

geleverd worden in de Wmo en de bijzondere bijstand. Het effect staat centraal en niet de procedure. Maar 

een sociale stad is veel meer dan alleen maar zorg leveren aan hen die het nodig hebben. Het is namelijk ook 

zorgen dat mensen gezond en vitaal blijven en daarin hun eigen regie kunnen nemen zonder betuttelend te 

zijn. En dan gaat het om leefbaarheid, toegankelijkheid, bevorderen van sociale samenhang en cultuur. En de 

raad onderstreept het belang van cultuur met het ondersteunen van de viering van het cultuurjaar. Met maar 

liefst € 300.000. En vanaf september gaat het echt los. Dan zijn we ook allemaal weer fris en uitgerust terug 

van reces. 50 jaar Toneelschuur, 100 jaar Stadsschouwburg. Dat maakt ons echt trots om in Haarlem te 

wonen. Maar goed. Ik had het over een gezonder Haarlem. En 10 punten uit deze kadernota leiden zomaar tot 

een gezonder Haarlem. Inzet op de energietransitie. Ambities met betrekking tot duurzame mobiliteit, 

kwaliteitsimpuls verlopen, de fiets en ov. Investeren in sport. Duurzaam bouwen. Impuls voor kleine culturele 

instellingen. Investeren in de bibliotheek. Verbeteren van het de aanpak van het granieten bestand. 

Verbeteren van de aanpak voor schulden. Vergroenen van de stad. En het water in de stad. 

De voorzitter: De heer Garretsen. 

De heer Garretsen: Ja. U zegt veel over gezondheid en investeren in sport. Maar sport begint vaak bij het vak 

lichamelijke oefening op de basisschool, heet het tegenwoordig. Vindt u niet dat er ook uitbreiding moet 

komen van het aantal uren? Nu is het maar beperkt tot 2 uur per week. In mijn tijd was het nog 4 uur per 

week. 

Mevrouw Leitner: Ja. Dat wist ik niet in uw tijd. Toen was ik… Toen zat ik voel mij nog niet eens op die 

basisschool. 



De heer Garretsen: Toen heette het nog lagere school, maar goed. 

Mevrouw Leitner: Het is dus gewoon heel erg belangrijk dat kinderen bewegen. En daarom vinden we het ook 

heel erg belangrijk dat er groen blijft in de stad en dat er ruimte is om te spelen. Dus dat ben ik helemaal met 

u eens. Ik heb verteld over vier uitdagingen. Die van de investeringen, die van de groei van de stad, die van de 

uitvoeringskracht in het nieuwe democratie en die van de gezonde stad. College, door de goede dingen en doe 

ze goed. 

De voorzitter: Dank u wel. En dan gaan wij naar de heer Smit van OP Haarlem.  

De heer Smit: Dank u wel, voorzitter. Allereerst heeft mevrouw De Raadt, klein intermezzo, vraag 18 van de 

kadernota met de antwoorden. 130% is € 1742 netto. Dat de inkomensgrens net al van een gezin met of 

zonder kinderen. Bruto ongeveer € 2300. Dus even dat u dat weet. Vraag 18 kadernota. 

De voorzitter: Mevrouw De Raadt. 

Mevrouw De Raadt: Ja, dank u wel. Dat antwoord had ik natuurlijk zelf ook gezien, maar dan blijft nog steeds 

de stelling… Dan gaat het… Dan zou zo’n brandweerman dat alleen krijgen wanneer die natuurlijk een vrouw 

of een man heeft die niet werkt. Dus in die zin was de suggestie van de heer Van den Raadt… Vond ik nogal 

misleidend. 

De voorzitter: Ja, gebruikt u de microfoon. 

De heer Smit: Nee. Ja, dat is handig. Alhoewel, ik praat er wel doorheen hoor, als het moet. De kadernota. Ik 

probeer dit keer de kaders even vast te houden. Met name de financiële kaders. Wetende dat er een heleboel 

goeie dingen, misschien ook onzin dingen, maar heel veel goeie dingen zijn gezegd over ambities in de stad. 

Maar het gaat erom: binnen welke kaders? Vier jaar lang, college en raad, was het bon ton om iedere keer als 

coalitie, en met name mevrouw Leitner was daar heel goed in, bij kadernota of begroting de Haarlemmers blij 

te maken met een dalende schuld, want dat wilde de Haarlemmers. OP Haarlem vertelde er elke keer wel bij 

dat die dalende trend merendeels nep was, want de niet uitgegeven gelden sociaal domein op een gegeven 

moment zo’n 35 miljoen waren tijdelijk in de schuldverlaging gestopt. Vanaf 2017, toen al, en zeker de 

komende jaren wordt de reserve sociaal domein bijna opgemaakt. In de reguliere begroting zit niet genoeg 

geld om alle ambities in te vullen. En om de reserve op te kunnen eten moet er nu geld geleend worden. 

Neemt u mij niet kwalijk, mijnheer Berkhout. Het zijn de woorden die ik nog gisteren schreef. Op te eten, want 

het gaat wel op. Maar nu zegt de coalitie niet dat de schuld stijgt door het opeten van de reserve sociaal 

domein. Toch gaat het om bijna 5% van een netto schuldquotum. En nu vraag ik aan het college voor een 

stukje bevestiging. Kan het college beamen dat bij overige gelijkblijvende omstandigheden, of zoals de 

economen zeggen: , de schuld van de gemeente met een kleine 5% stijgt alleen al door het uitgeven van 23 

miljoen uit de reserve sociaal domein. Nu, bij de kadernota 2018, is het ineens bon ton om te zeggen dat we 

gaan knallen met de Haarlemse schuld. Pakweg 120.000.000 in vijf jaar erbij tot een schuldquote van 120%. 

Want dat willen de Haarlemmers nu ineens. Wij geloven niet dat de Haarlemmers dat willen. Alles kan. En 

financieel moeilijke tijden komen nooit meer. Sparen voor latere krapte? Ben je gek. Overigens wel 

schuldaflossing, maar dat gaat om een paar ton of een half miljoentje, zoals mijnheer Visser dat constateerde. 

Nu duur investeren en straks als de markt weer smeekt om opdrachten tegen lagere prijzen. Tja, dan hebben 

wij ook niet zoveel te besteden. Zoals het in het nabije verleden. En zo zal het straks ook weer een keer zo zijn. 

Deze coalitie leert wat dat betreft niet bij. In ons investeringsplan kan naar onze mening voor de komende 

jaren zo’n 10-15.000.000 getemporiseerd of verlaagd worden. Te beginnen met de Dolhuysbrug. Het kost even 



een middagje zweet onder de oksel, maar dan laat je ook zien dat je nog af en toe een dubbeltje omkeert. De 

meerjaren ambitie van deze coalitie maakt dat nog net niet de grenzen van de provincie die ons controleert 

worden overschreden. Dus mag het. Ook al lopen we op de rand en ook al zitten we nu al stevig in de 

kopgroep van gemeente met de hoogste gemeentelijke belasting en de hoogste netto schuldquote. OP 

Haarlem is daar niet trots op. Zie ook de analyse van de RKC bij de jaarrekening 2017. In de commissies door 

menigeen beaamt en vanavond toch een iets ander geluid van de coalitie. Om dit overspannen, eigenlijk al 

over verhitte circus op te tuigen is het afgelopen jaar de formatie al met 80 Fte gegroeid. En voor 2019 en 

volgende jaren komen daar naar het lijkt 20 tot 30 Fte bij met structureel hogere meer lasten. Vraag: kan het 

college aangeven wat 100 Fte ongeveer kost inclusief overhead toerekening? Kunt u hierbij de bijlage bij de 

beantwoording technische vragen van OP Haarlem van 4 mei in de Raadzaam mede gebruiken? Waarin u allen 

informatie uitbreiding van 80 Fte hebt gespecificeerd. 

De voorzitter: De heer Garretsen.  

De heer Garretsen: Ja. Ik was het met het eerste deel van uw betoog eens, maar nu u over die Fte’s begint… 

Toename van Fte’s hoeft niet per se te betekenen toename van lasten. De inhuur kan erdoor verlagen. Met 

Fte’s kun je ook geld winnen. Kijk maar naar wat er bij de Waardehaven is gebeurd. Zij hebben miljoenen 

verloren omdat de zes ingenieurs middenin dat processen nodig moesten worden ontslagen. Dus dat van die 

Fte’s ben ik niet… Vind ik wel toch ongenuanceerd gesteld. 

De heer Smit: Mijnheer Garretsen. Als ik zou zeggen dat er niet een compensatie mogelijk is, enzovoort, dan 

ben ik ongenuanceerd. Ik vraag alleen aan het college wat 100 fte, die hier structureel bijkomt, kost inclusief 

overhead toerekening. Dan mag het college ook uitleggen dat daar voor ons een win-winsituatie in zit, maar 

we hebben wel te maken met een structurele lastenverzwaring die eerst… Die vervolgens terug verdiend zou 

moeten worden. OP Haarlem beseft zeer wel dat een groeiende stad extra investeringsaandacht behoeft. En 

daar hebben velen wat over gezegd. In mijn paar minuten kan ik dat niet nog een keer herhalen. Heel veel 

dingen zijn goed, maar het gaat om de optelsom. Op gebieden als onderwijs, verkeer, recreatie, sport, cultuur, 

veiligheid en maatschappelijke voorzieningen hebben wij een plicht om onze stad en onze groeiende stad in 

stand te houden en waar mogelijk te verbeteren. Dat zou evenwel een secure afweging moeten inhouden 

tussen oude en nieuwe ambities. Ook een verder denken dan tot 2023 en de echte sturing vanuit het college 

of aanvaardbare inzet van middelen, maar daar zijn wij te weinig van. Als het misgaat, ergens na 2020 geachte 

raad, is er eigenlijk geen houden meer aan. Dan wip je over grenzen heen of je moet een bloedbad aan 

bezuinigingen aanrichten. Heb je als politicus de plicht om voor je stadsgenoten een bestendig beleid vorm te 

geven en marges in te bouwen? Wij vinden van wel. Vraag: kan uw college aangeven welke scenario’s voor 

Haarlem na 2020 zijn bestudeerd om een afvlakkende of neergaande economie het hoofd te bieden? En kan 

het college bij benadering aangeven welke financiële ruimte voor handen is om een 15 miljoen lagere, dat is 

een 3 miljoen lagere, structurele begroting op te vangen in bijvoorbeeld 2022? De tweedeling in onze stad, de 

ongedeelde stad, samen met de huisvestingsproblematiek zijn twee leidmotieven geweest in de 

verkiezingscampagne. De strijd tegen de tweedeling vraagt veel aandacht en veel geld en beide zijn vaak goed 

besteed. Bijna altijd met onze steun en waardering. Maar als het eigenlijk geen geld kost en het beperkte tijd 

inzet vraagt dan lijken wen soms niet alert genoeg. Naarmate Haarlemmers meer geïntegreerd in een stad en 

betrokken zijn bij onder meer cultuur, verenigingsleven, sport en persoonlijke ontwikkeling. En dat laatste 

benadruk ik als oud-voorzitter van de volksuniversiteit, neemt de zelfstandigheid en weerbaarheid van de 

Haarlemmers toe. Nu is het aanbod echter veel te beperkt. De financiële drempel vaak veel te hoog. En de 

deelname met de Haarlempas ook veel te beperkt. OP Haarlem doet daarom in een motie die mede ingediend 

wordt door SP en Hart voor Haarlem het voorstel om het sociaal maatschappelijke van de Haarlempas in de 



breedste zin in samenwerking met de gesubsidieerde organisaties fors op te krikken. Gewoon en 

ChristenUnie… Zo recent dat ik het vergeten was. Neemt u mij niet kwalijk. Fors op te krikken. Gewoon even 

grote stappen maken, college. En dat kan. Wij hebben aangegeven in de motie dat zelden of niet sprake kan 

zijn van kosten van deelname aan de Haarlempas. De motie is een serieuze stap in de actieve strijd tegen de 

tweedeling en het behoud van de ongedeelde stad. De huisvestingsproblemen. We gaan er vanuit dat de 

ambities van de coalitie met 40% sociale bouw net zo stevig uitgedragen worden en vormgegeven gaan 

worden als de Amsterdamse. En let op: 10.000 wooneenheden is echt de onderkant. We houden wel enkele 

aspecten goed in de gaten net zoals mevrouw Leitner. Van groen, ook versnipperd groen blijven we af. We 

bouwen voor de grote doelgroep, alleenstaande ook kleinere wooneenheden, want we hebben beperkte 

ruimte. En we bouwen waar mogelijk voor een flexibele toepassing voor alle generaties. Niet dat bloksgewijs 

denken van jong, midden, oud. Alle woningen voor alle generaties bouwen. Meer wooneenheden door enige 

vorm van splitsing van bestaande woningen legt een zodanige druk op de sociale infrastructuur van sommige 

wijken in Haarlem dat de voorzichtige getoonde ambitie… Door het, inmiddels voor het college, om 

begrenzingen aan te brengen nu moet gaan leiden tot een slot op de deur voor wijken die daardoor te zwaar 

belast worden. Vraag: gaat het college het toestaan van het opsplitsen van koop- en huurwoningen zeer strak 

en met forse restricties sturen voor wijken die te zwaar belast worden? Dan werkgelegenheid. Let op geachte 

raad, geacht college. We lijken trots op dit moment, maar de groei zit aan de buitenkant en daardoor hebben 

wij onze verkeer congestie. Dus blijf vechten voor werkgelegenheid in de stad. We hebben ook een motie over 

het afval. De vuilcontainers worden te laat geleegd, maar gelukkig is handhaving op tijd erbij om zakken die er 

bij staan te controleren. En te kijken of ze bewoners kunnen beboeten. Wij vinden het een omgekeerde weg 

en we hebben een hele charmante, creatieve motie ingediend die mogelijk in één keer een eind maakt aan het 

niet nakomen van een primaire taak van Spaarnelanden. Onze derde motie gaat over het nagenoeg ontbreken 

van aandacht voor het nakomen van het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Eigenlijk 

zie je in de kadernota er erg weinig over staan. En wij stellen voor om het restant, want zo is het mijnheer 

Berkhout, het restant van de reserves sociaal domein… Vooropgesteld dat we alles wel goed in de klauwen 

hebben, omdat dan ook vast te zetten en te bestemmen voor het nakomen van het VN verdrag. En een 

amendement hebben we ook nog samen met Hart voor Haarlem. De laatste 6,5 ton van de rekening 2017 nog 

niet verdeeld is willen wij niet ook nog eens gebruiken voor beleidsintensivering, maar gewoon op dit moment 

bij de algemene reserve stoppen, want die heeft het harder nodig. Het Frans Hals Museum. Wij vragen u om 

de drie aspecten die op dit moment eigenlijk de dialoog bepalen, het onderhoud van het museum zelf. Wij zijn 

de eigenaar van het pand. De gedachte over investeren op de grote markt. En de problemen die de Raad van 

toezicht ons meldt over de exploitatiesubsidie, om die gedrieën in samenhang te bestuderen de komende 

maanden. En bij de begroting met wijsheid terug te komen. En dan hebben partijen er met zijn allen naar 

gekeken. Het is niet een ding. Het is niet investeren. Het is niet exploitatie, maar het is bij elkaar. Ga dat 

bespreken. Ga dan kijken wat daar de oplossing richting is. Geacht college. Ik moet tot mijn tijd letten. Deze 

kadernota die geen enkel antwoord biedt op de risico’s die de investerings- en uitgavenexplosie met zich kan 

brengen en geen enkel veiligheidsventiel heeft is daarom voor OP Haarlem niet acceptabel. De escape vinden 

wij in de begroting. Zie ik mijnheer Berkhout zijn best doen? 

De voorzitter: De heer Berkhout. 

De heer Berkhout: Kijk. Ik ben nu toch even benieuwd. U heeft een heel verhaal. De schuld loopt op. Dat kan 

allemaal niet. Maar we moeten wel bouwen. Liefst nog meer eigenlijk. Bereikbaarheid is een probleem. Frans 

Hals wilt u ook in investeren. Veiligheidsprofiel. Gedeeltelijk investeren en exploitatie. Dat heb ik u horen 

zeggen. Het is maar een voorbeeld. Ik hoor in ieder geval niet wat u niet wil doen. Ik hoor alleen dat u dingen 

wilt uitgeven, maar u maakt zich wel zorgen over de oplopende schuld. U weet ook als u het financieel kader 



ziet dat zelfs als we niks hadden gedaan, hadden we moeten investeren tot 108% van de schuldquote. En wij 

gaan naar 120. Maar durven te investeren. Ik hoor u alleen maar zeggen wat u nog meer wil, maar niet wat u 

wil bezuinigen. Wil ik graag van u horen. 

De heer Smit: Om te beginnen geef ik aan dat wij denken dat er in het huidige investeringsplan geschrapt kan 

worden en getemporiseerd kan worden. 

De heer Berkhout: Voor 60 miljoen? 

De heer Smit: Nee. Wij zeggen 10-15.000.000. Wij zeggen ook niet, mijnheer Berkhout… Wij zeggen ook niet 

dat er niks kan, want we hebben gezegd: Haarlem is een groeiende stad. Haarlem moeten we in stand houden. 

Er is heel veel erfenis van het verleden met achterstalligheid. Maar… 

De heer Berkhout: Oké, helder. Dus u wilt wel een oplopende schuldquote? Tot waar wilt u gaan? 

De heer Smit: Maar u gaat nu tot 120%. U telt te veel ambities bij elkaar op, schrapt ook niet in de oude 

ambities en u bent ook niet zuinig in de nieuwe ambities. En daarvan zeg ik: daar moet u… Dat wou ik eigenlijk 

mee eindigen. U heeft de tijd tot de gemeentebegroting, tot de meerjarenbegroting om daarin zichtbaar te 

maken hoe u zuinigheid toe kunt toepassen. Want die 120%, als die blijft in 2023 en daar gaat nog dit mis, dan 

knallen we door alles heen.  

De voorzitter: Uw spectaculaire slotzin. 

De heer Berkhout: Nu komt uw rol. Nu komt uw rol dan. U zegt: wij maken ons grote zorgen. U zegt: er is nog 

zoveel, 15 miljoen te vinden. Komt u dan met een tegenbegroting? Komt u dan met een verhaal waar die 

miljoenen te vinden zijn? Want anders is het best wel gratuit om hier te zeggen van: het is allemaal… Het gaat 

niet goed met deze stad als we zo doorgaan. Dan hoor ik graag ook boter bij de vis wat er dan niet moeten 

gebeuren. 

De voorzitter:  

De heer Smit: Die dialoog ga ik graag met u aan, maar niettemin laatste… Nee, nee, nee. Niettemin laatste 16 

seconden. Ik heb u ook geen… Nee, wacht even. 

De heer Berkhout: U bent er zo dichtbij.  

De heer Smit: Ik heb hier geen lijstje bij me. Nee. Ik heb voor mezelf geprobeerd om het hele 

investeringsprogramma… Heb ik helemaal doorgewerkt. En ik kan met u het hele investeringsprogramma 

doorlopen en nagaan of er posten zijn die getemporiseerd… 

De heer Berkhout: U had 10 minuten de tijd om dat verhaal te vertellen. 

De heer Smit: Nee. Ik had 10 minuten de tijd om mijn verhaal te vertellen. 

De heer Berkhout: Waarin u niet zegt wat je niet wil gaan doen. 

De heer Smit: Als ik alleen maar bij de investeringsparagraaf was gebleven, was het toch wel een tikje 

technische discussie geweest. Wij constateren dat de ambitie die nu gaat tot 120% schuldquote, die uniek 



hoog is bijna in Nederland. Als we die inderdaad blijven volgen tot 2023 en daar gaat dit mis; een afvlakkende 

economie, door de Brexit, door Amerika, door wat dan ook. Dan zit je echt helemaal scheef. En daarom zeggen 

wij: probeer te temporiseren. Dat was de laatste zin die ik wilde vertellen. Probeer te temporiseren. Probeer 

te kijken waar je nog oud kunt stappen voor nieuw en probeer die schuldquote ook wat omlaag te krijgen. Ik 

heb niet gezegd dat die op 95 of 100 moet blijven, maar ga er echt keihard aan werken om het zo laag 

mogelijk te houden. En die ambitie zien we niet. 

De heer Berkhout: Ik snap dat u nog 7 seconden heeft. Ik zie graag in de tweede termijn een iets concretere 

invulling van dit verhaal. 

De voorzitter: Dank u wel. Ja, u tijd is nu om.  

De heer Smit: Ja, mijnheer de voorzitter. Ik denk dat het tweede termijn eerst aan… Of het eerste termijn van 

het college is. En die moeten antwoorden geven. En dan ik wel terug bij mijnheer Berkhout. 

De voorzitter: Ja. Er komt u daarna met een reactie. Heel goed. Dank u wel. En dan zijn wij toe aan mevrouw 

De Raadt van het CDA. 

Mevrouw De Raadt: Ja. Dank u wel, voorzitter. Ja, mevrouw Leitner. U had natuurlijk helemaal gelijk. Ik wilde 

inderdaad in navolging van mijn oud fractievoorzitter, en ik weet dat hij kijkt, beginnen met de voorkant. 

Goed. Inderdaad. Een dak, mensen, zonnepanelen. Een beeldweergave van het coalitieprogramma Duurzaam 

Doen. Bij Duurzaam Doen zijn ook watergangen, waterpleinen, ecologische oevers, wat extra bomen, parken 

en recreatieplekken. En in precies die zaken gaan we de aankomende periode fors investeren. Want we zijn 

het aan de stad verplicht om Haarlem en het mooie dorp Spaarndam leefbaar te houden. Ik zal mijn betoog 

opbouwen aan de hand van de drie pijlers uit de aanbiedingsbrief. Eén: duurzaamheid. Twee: woningbouw, 

onderwijs en sport. Die neem ik samen. En drie: het versterken van de economie en ons eigen financiële 

positie. Als eerste duurzaamheid. De stad moet zich door ontwikkelen om toekomstbestendig worden en 

toekomstbestendig te blijven. Onder duurzaamheid verstaan we producten die niet belastend zijn voor het 

milieu, producten met een lange levensduur of producten die komen uit de directe regio. Duurzaamheid gaat 

als belangrijk beoordelingscriterium gelden bij aanbestedingen. En wat het CDA betreft is dit een heel goeie 

zaak. Mede omdat streekproducten zo een mooie voorsprong krijgen. Daarnaast is het duidelijk dat het 

Haarlems Mkb natuurlijk nog wel wat tegoed heeft van de gemeente. Want het is natuurlijk mooi zo’n nieuwe 

huisstijl, maar we hadden hem natuurlijk ook door een Haarlems bedrijf kunnen laat ontwikkelen. En wij 

hebben gekozen voor een Amsterdams Digital Agency. Maar goed. Wat ook trouwens prachtig klinkt, staat in 

de kadernota, is het partnerschap rond om innovatief en verantwoord Europees aanbesteden. Kosten: 2 ton. 

Alleen als ik zoiets lees dan denk ik stiekem vaak: waarom steken we die 2 ton niet gewoon in onze lokale 

economie? In ons Haarlems Mkb. In plaats van in zeven bijeenkomsten gericht op Europees aanbesteden. Een 

middagje overleggen: € 30.000. Maar het liefst zeg ik het nog anders, want waarom gaan we niet inderdaad 

minder Europees aanbesteden in plaats van meer? Wat als ik het antwoord van het college op onze vraag 

nummer 106 goed lees, staat hier dat de gemeente voor 2 ton gaat leren hoe ze Europees moeten 

aanbesteden. De gemeente gaat leren hoe ze makkelijk het Haarlems Mkb kan ontwijken door opdrachten 

samen te voegen om zo concurrentievoordeel te genieten. 

De voorzitter: Mevrouw Sterenberg.  

Mevrouw De Raadt: Hier staat volgens mij dat de gemeente… 



De voorzitter: Ja. Nee, nu mevrouw Sterenberg. Ik heb even gewacht op een soort pauze in uw zin en dit was 

dacht ik het moment. 

Mevrouw Sterenberg: Ja, ik dacht dat u ook ongeveer al door was van het… De tonnen die we, nou ja, voor de 

Europese club, waar we aan meedoen gaan uitgeven. Dat u daarmee klaar was. En ik dacht: goh, komt er dan 

een amendement? Dat u zegt: hé, sloop dit er lekker uit en ga het aan het Mkb besteden. 

Mevrouw De Raadt: Nou, ik dacht dat ik klaar was. Ik was nog niet klaar. Dus ik ga het afmaken en dan hoort u 

het vanzelf. Want het antwoord op vraag 106. Daar staat gewoon dat de gemeente gaat leren, voor 2 ton, hoe 

ze zoveel mogelijk opdrachten kunnen gaan clusteren. Maar dan wil ik de wethouder toch echt op het hart 

drukken: investeren in het Haarlems Mkb dat komt op veel manieren terug. Dat hoeft niet per se te zijn op een 

korting bij de aankoopprijs. Een bloeiende economie en een bloeiend bedrijventerrein zijn onbetaalbaar. Want 

wat betekent het clusteren van opdrachten? Nou, dat clusteren van opdrachten dat betekent dat gemeentes 

sneller boven de grens, toevallig op 2 ton, maar dat is toeval. Boven de Europese grens van € 200.000 uitkomt. 

En alles boven dat bedrag moeten we Europees aanbesteden. Alleen dan zorg je er dus juist voor dat het 

Haarlems Mkb buitenspel wordt gezet, want die zijn gewoon te klein om te kunnen mee concurreren. Kortom, 

ik hoor heel graag van de wethouder: klopt dat wat hier staat? Want als ik dit goed heb gelezen… Het staat er, 

nou ja, beetje lastig opgeschreven. Maar als ik het goed gelezen dan gaat het toch echt diametraal in tegen 

het verhaal wat ik vorige week in de commissie bestuur hebben gehouden. En ik dacht dat we toen redelijk op 

één lijn zaten. Maar we zijn dus echt heel erg benieuwd. Want wij willen dus juist minder Europees 

aanbestedingen en meer gemeentelijke opdracht. Goed. 

De voorzitter: Mevrouw Sterenberg.  

Mevrouw Sterenberg: Ja, dank u wel. Ja. Als de wethouder niet bevestigend reageert u gelijk heeft met uw 

interpretatie gaat u dan wel met een amendement komen om dit eruit te slopen, want u maakt er een heel 

groot punt van. Het gaat om ongeveer 2 ton per jaar. U maakt het iets heel groots. Maakt u het zo groot dat u 

dan ook in gaat grijpen? 

Mevrouw De Raadt: Ja. Die 2 ton, dat is niet zozeer mijn probleem. Het resultaat is mijn probleem. En als het 

resultaat van het uitgeven van deze 2 ton betekent dat we meer Europees gaan aanbesteden en dat onze 

lokale Mkb’ers weer buitenspel staan. Ja, dan ben ik wel geneigd om daar wellicht met een amendement of 

iets dergelijks te komen. Maar nogmaals, we gaan eerst zien wat de wethouder zegt. Zo ben ik dan ook wel 

weer. 

Mevrouw Sterenberg: Maar het gewoon weggooien van 2 ton vindt u dan dus geen probleem? Want dat is 

eigenlijk wat u aangeeft. 

Mevrouw De Raadt: Ja. Het zijn soms echt onwijs scherpe interrupties. Nee, ik vind… Tuurlijk. Nogmaals, 

anders zeg ik het toch niet zo? Twee ton voor zeven werkgroepen vind ik veel. En als het ook nog inhoud wat 

ik denk dat het inhoud dan vind ik het helemaal erg. Maar dat gaan we eerst van de wethouder horen. Dan 

nog even over… 

De voorzitter: De heer Garretsen. 



De heer Garretsen: Voorzitter. Ik wil graag kwijt dat ik het volledig met het CDA eens ben. En dat ik er vanuit 

ga dat ook de VVD een dergelijk amendement, in het geval van het feit dat de wethouder niet goed antwoord, 

zal steunen. De SP dat zal doen. 

Mevrouw De Raadt: Dank SP. Goed. Even kort over de ledverlichting in de raadzaal. Hier dus. Wij hadden 

uitgerekend dat er voor € 1000 ledverlichting zou kunnen worden geplaatst. Alleen nu zien we in de kadernota 

dat het bedrag opeens is opgelopen tot € 35.000. Dat is iets wat wij nooit hebben beoogd met onze motie, 

want dat geld verdien je in geen tien eeuwen terug. Dus de vraag aan het college, tweede vraag. Klopt het dat 

jullie voor € 35.000 ledverlichting willen aanbrengen in deze raadzaal? En daarmee denken de motie van het 

CDA uit te voeren. Want in dat geval hoeft het niet van ons. Laten we dan die € 35.000 bijvoorbeeld gebruiken, 

maar misschien moeten we dat in gezamenlijkheid vaststellen, om de net opgeknapte Bavo echt mooi in het 

licht te zetten. Zoals ze met de Eiffeltoren doen, is ook gewoon lekker. Dan is dat geld ook goed besteed. Zou 

het college…? We horen graag het antwoord op deze vraag. En zou het college dan daar een korte nota over 

kunnen schrijven? Zodat we dit  na de zomer kunnen bespreken.  

De voorzitter: Mevrouw Sterenberg heeft ook meteen weer een vraag voor u. 

Mevrouw Sterenberg: Ja. Als nou blijkt dat de wethouder wederom bevestigend op u reageert, komt u dan 

met die motie om het geld daaraan uitgeven aan de Bavo in plaats van aan de raadzaal? 

Mevrouw De Raadt: Nee hoor, dat lijkt me nu niet nodig. Als de wethouder hier bevestigend op reageert dan 

was mijn tweede vraag dus: kan die vervolgens daar een notie…? Een motie. Een motie. Een nota over 

schrijven. En kunnen we die gewoon met zijn allen bespreken in de commissie. 

Mevrouw Sterenberg: Het geld wordt hier gereserveerd. 

Mevrouw De Raadt: Afsluitend over duurzaamheid. We gaan maar liefst 8 miljoen investeren in de openbare 

ruimte. Geld dat bedoeld is voor spelen, bewegen en om de openbare ruimte te vergroenen. We gaan zo veel 

mogelijk lelijke versteende pleintjes opknappen en Haarlem gaat nog mooier worden. En dan de tweede pijler. 

Wonen, onderwijs en sport. Wij willen inspelen op de grote vraag naar huizen door de bouw van woningen te 

versnellen. Maar de groei van het aantal woningen betekent ook een verdichting van de stad. En dat wordt 

nog een hele uitdaging. Want een stad als Haarlem kan alleen duurzaam groeien als de voorzieningen met 

haar meegroeien. En precies dat is wat deze kadernota voorstaat. Duurzaam doen is toekomstbestendig 

bouwen. Maar ook, één: voldoende werkgelegenheid creëren. Twee: adequaat onderwijs voorzieningen, 

waaronder onze bibliotheken. En drie: investeren in een brede selectie sportfaciliteiten, hier komt ie, 

toegankelijk voor iedereen. Want alleen zo blijft ons groeiend Haarlem ook een leefbaar Haarlem. We zijn het 

aan onszelf verplicht om te investeren. We zijn, daarentegen, niks verplicht aan toeristen. Die komen toch wel. 

Want Amsterdam wentelt actief haar toeristenoverschot af op Haarlem. Dat weten we. Dus laten we vooral 

investeren in onszelf. In onze onderwijsvoorzieningen, in onze binnensport. We gaan een nieuwe Beijneshal 

bouwen; eindelijk. We gaan de stadsbibliotheek opknappen en we gaan de capaciteit en knowhow rondom 

erfgoed flink opschroeven. We gaan hier echt geld voor vrijmaken, oplopend tot 3 ton per jaar. En dit is mede 

tot stand gekomen door voormalig raadslid, of voormalig CDA raadslid Jur Visser. Hij heeft hier jaren lang 

aandacht voor gevraagd en dat wilde ik niet onbenoemd laten. Kortom, het waren lastige keuzes. Maar wij 

kiezen voor onderwijs, de bibliotheek en sport. Die toeristen die komen toch wel. Daar zorgt Amsterdam wel 

voor. Want waarom is Amsterdam tegenwoordig net een kermis? Omdat ze daar in de gemeenteraad 

jarenlang ten onrechte hebben geroepen: maar het is goed voor de toeristen. Het is goed voor de economie. 

Maar de lange termijneffecten die vertelde niemand erbij. Ja. Al die rondvaartboten; in de file. Nutella winkels 



op elke hoek. Niemand zei dat er bij. Amsterdam in net een kermis, omdat ze veel te lang naar de pijpen van 

het grootwinkelbedrijf, de hoteliers en de toerist hebben gedanst. En dat gaan wij in Haarlem anders doen. 

Wat wij gaan doen, één: de toeristenbelasting gaat omhoog. Dat levert ons € 700.000 per jaar op. Twee: om 

de hoteliers hiervoor te compenseren gaan we extra handhaven op illegaal Airbnb gebruik, want Airbnb 

ontwricht, zonder overdrijven, complete steden. Berlijn, één van de… Nou, ik denk wel een van de door steden 

ter wereld die hebben Airbnb verboten. En terecht. Verboten. Ja, ik was ook zo slecht in Duits. Oké. Ik had het 

gewoon niet moeten doen. Gewoon verboden. Mijn Duitse lerares die heeft ooit een keer tegen mij gezegd, 

toen ik moest voorlezen met de mondeling van: nou ja, ik weet niet wat je net deed. Maar dat was geen Duits. 

Goed. Dat terzijde. Drie, en dat is het allerbelangrijkste. 

De voorzitter: De heer Blokpoel.  

De heer Blokpoel: Ja. Als mevrouw De Raadt klaar is met haar theatershow dan heb ik wel een vraag aan haar. 

Want u ziet toeristen alleen maar als gevaar en het is alleen maar slecht voor Haarlem. En de hoteliers die 

profiteren er alleen maar van. Maar wat denkt u dan van de investeringen die de toeristen doen in de stad? 

Behalve in de Nutella winkels die hier überhaupt niet zijn. 

Mevrouw De Raadt: Wat altijd zo lastig is van deze discussie is dat we aannames moeten doen hè? We gaan 

dan investeren in bijvoorbeeld Frans Hals en dat zouden we dan terug krijgen. En dat is de aanname, helemaal 

indirect via die toeristen zo. En dan komt het weer terug in onze economie. Als we mazzel hebben. Maar vaak 

kloppen die onderliggende aannames helemaal niet. Dus wat deze coalitie voorstaat en wat het CDA voorstaat 

is niet ons geld, ons belastinggeld, indirect te gaan in onze stad te pompen, maar direct. Gewoon meteen 

datzelfde geld gebruiken voor dingen die Haarlemmers echt nodig hebben. Waaronder de bibliotheek. 

De voorzitter: De heer Visser. 

De heer Visser: Maar wat nou als we het iets directer doen? Bijvoorbeeld door een lening. En het Frans Hals 

museum betaalt dan bijvoorbeeld terug door iets hogere ticketprijzen of hogere inkomsten zodat er meer 

bezoekers komen? Dan is het toch wel direct. Dan krijgen we het geld toch uiteindelijk terug. 

Mevrouw De Raadt: Hoe krijgen we het geld direct terug dan? 

De heer Visser: Uiteindelijk krijg je het terug. Als je een lening sluit kan je nog een rente over heffen 

bijvoorbeeld. 

Mevrouw De Raadt: Nou ja. Als u doelt op de motie van de VVD, die heb ik even kort bekeken, dat zou… Dat 

betekent gewoon een gat van € 350.000 op de exploitatie. Dus dan zou mijn wedervraag aan u zijn: wat wilt u 

daarvoor opgeven? Minimabeleid? En drie. Dat is denk ik wel het belangrijkste. We gaan als stad, als Haarlem, 

weer investeren in onszelf. En ja, dat betekent dat de schuld te mogen. En dat doet me pijn. Geloof me. We 

zijn net vier jaar bezig geweest om de schuld te laten dalen. En hij is gedaald tot wel, ik dacht wel iets van 80 

miljoen gedaald. Maar we zullen toch… 70 miljoen? 87 miljoen? Nog meer. Maar we zullen door de zure appel 

heen moeten bijten en de portemonnee moeten trekken. Er komen gewoon een hele hoop nieuwe 

Haarlemmers bij. Misschien wel 25.000 nieuwe inwoners. En ook daar moeten we voor zorgen, maar we 

moeten ook voor onszelf zorgen. En dan de derde en de laatste pijler. En die sluit hier eigenlijk naadloos op 

aan. Het versterken van de economie en onze eigen financiële positie. Want waarom hecht het CDA zo aan 

haar Haarlemse Mkb? Waarom willen wij de Waarderpolder zo graag behouden voor werk? Omdat de 



verhouding tussen het aantal banen en het aantal woningen het afgelopen jaar weer is verslechterd. Het 

aantal banen blijft consequent achter bij de groei van het aantal woningen. 

De voorzitter: De heer Blokpoel. 

De heer Blokpoel: Ja, mevrouw De Raadt. U haalt nu toch echt wel veel door elkaar heen. Enerzijds wilt u 

opkomen voor het Mkb en voor de Haarlemse economie. En voor de inwoners die naartoe komen en die extra 

komen wonen. Anderzijds wilt u toeristen de stad uitjagen. Maar wat denkt u dat de toerist, het toerisme-

industrie voor banen oplevert? Hoeveel mensen denkt u dat er in de toerisme-industrie werken? En/of banen 

gerelateerd aan de toeristische industrie. 

Mevrouw De Raadt: Ja. Ik begrijp niet waarom u uw interrupties gebruikt om mij continu woorden in de mond 

te leggen. Ik zou toeristen de stad uit willen jagen en dat soort termen. Dat heb ik toch helemaal niet gezegd 

mijnheer Blokpoel? Het gaat… 

De heer Blokpoel: Nou, mevrouw De Raadt. U wilt toeristenbelasting verhogen. U wilt extra erop letten. U wilt 

Airbnb de stad uitwerken, want het is slecht voor alles. En ja, ik kan maar één conclusie trekken. U heeft er 

niet zo op toeristen. 

Mevrouw De Raadt: Nou, goed. Ik denk dat mijn persoonlijke mening er op dit moment niet doet. Ik wil zeker 

de toeristen niet de stad uitjagen. Nogmaals, ik heb net ook al gezegd. Die toeristen komen toch wel. Daar 

zorgt Amsterdam voor. Amsterdam heeft een onwijs overschot aan toeristen en ik die komen allemaal deze 

kant op. En voor die ene euro toeristenbelasting daar gaat echt niemand zijn vakantieplannen aanpassen. 

Geloof mij. 

De heer Blokpoel: 1,75, mevrouw De Raadt. Per persoon, per nacht. 

Mevrouw De Raadt: En ook daar gaat niemand zijn vakantie op aanpassen. Goed. Voor de mensen dus… Waar 

was ik? Ja, die bang zijn dat Haarlem een slaapstad zal worden. Van alle gemeentes heeft Haarlem de laagste 

woon-werkverhouding. In Haarlem werken de minste mensen in hun eigen stad. En dat is gewoon ernstig. 

Heel goed dus dat het college de Waarderpolder wil behouden voor werk. Dit betekent dat bedrijven 10 jaar 

lang de ruimte krijgen om te groeien en te bloeien. Waar we ook fors in gaan investeren, namelijk 18 miljoen, 

is in mobiliteit. In bereikbaarheid, in OV, in fietsparkeren, in doorstroommaatregelen in de hele 

Waarderpolder.  

De voorzitter: De heer Smit.  

Mevrouw De Raadt: En misschien wel het belangrijkste. 

De heer Smit: Nou, niet ik. Maar mevrouw De Raadt. U zei net, en ik deel uw woorden merendeels, Haarlem 

moet geen slaapstad worden. En toen constateerde u dat wij een hele lage verhouding hebben van banen op 

Haarlemmers. Daar zit volgens u toch wel het risico in op dit moment hè? Begrijp ik u goed? Wat zegt u? 

Aantal woningen. Ook aantal mensen. Betekent dat wij relatief, ja, vergelijk het met een staartje dat wij 

hebben, met Zwolle bijvoorbeeld. Dat wij heel laag zitten in het aantal banen in de stad. En u zei ook dat wij, 

zo klonk het eigenlijk min of meer om moeten gaan verdienen aan het bedrijfsleven als stad. Maar het punt is 

natuurlijk: als gemeente betaalt een ondernemer niet een stukje van zijn omzet aan ons. Maar is het ook niet 

zo dat als wij meer banen in de stad hebben dat wij wellicht ons totale groep, mensen in de bijstand, omlaag 



kunnen krijgen? Want dat is toch eigenlijk een grote kostenpost die relatief op dit moment op een te hoog 

niveau blijft? 

Mevrouw De Raadt: Zeker. Helemaal eens. Als we meer banen kunnen scheppen dan kunnen er meer mensen 

uit de bijstand. Ja, lijkt me prachtig. Maar er zijn op heel veel andere punten is er winst te behalen voor het 

scheppen van extra banen. Ik bedoel. Het auto vervoerstromen nemen af. Mensen hoeven niet meer te 

forensen naar andere steden, maar die kunnen gewoon in hun eigen stad kunnen blijven werken. Want daar 

ben ik echt van overtuigd. En als de banen er zijn wil je gewoon werken waar je woont. Waarom niet? 

De heer Smit: Maar dan steunt u in ieder geval ook ons in de opdracht aan het college om keihard te blijven 

werken aan werkgelegenheid in de stad? 

Mevrouw De Raadt: Ja. Maar ook dat roepen wij natuurlijk al jaren. En ik wil dat met u mee roepen. Dat is 

prima. Afsluitend. Dat gaat… Ja, want dat was een van mijn laatste zinnen. Misschien het belangrijkste wat we 

gaan doen is het intensiveren van onze lobbyacties. Als we die Velserboog willen dan moeten we lobbyen. Dus 

lobbyen is wat we gaan doen. En we gaan hier maar liefst 2 ton structureel voor uittrekken. Die Velsenboog 

die gaat er komen. 

De voorzitter: Maakt u de laatste zin af. 

Mevrouw De Raadt: Ja. Afsluitend. We zullen fors moeten investeren in de stad, maar zolang we een gezonde 

financiële positie behouden, en dat doen we, durft het CDA het aan. Duurzaam investeren houdt Haarlem en 

Spaarndam leefbaar. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Het woord is aan de heer Hulster van de Actiepartij.  

De heer Hulster: Dank u wel, voorzitter. Wat de Actiepartij betreft zou de kadernota vooral moeten gaan over 

de vraag: hoe zorgen we ervoor dat er niemand in armoede hoeft te leven in de stad? Want er is gewoon 

armoede in Haarlem. Er zijn gewoon ouders die hun kinderen zonder ontbijt naar school sturen. Ik heb zelf ook 

even gezocht dus. Want het schijnt dat 37% van de mensen niet eens weet wat er voor Wmo voorzieningen 

zijn. En ik had zelf het idee van: goh, kunnen kinderen hier eigenlijk een fiets krijgen om naar school te gaan als 

hun ouders arm zijn? En dat blijkt dan zo te zijn, maar het is bijna niet te vinden op de website. Dus het is ook 

echt best moeilijk te vinden allemaal. En als het… Ja. En dan wordt dus de sociaal reserve domein, na ja, 

sommige mensen zeggen opgegeten. Maar anderen zeggen dat die opgemaakt wordt. En we horen net van de 

heer Berkhout: dat gaan we doen als we het onder controle hebben. Maar wij zien toch dat er nog een 

heleboel risico’s op ons af komen. En wij maken ons daar ernstig zorgen over, want wij denken dat er nog heel 

wat op ons afkomt van het rijk. En ook de economie kan tegenzitten. En er kunnen ook gewoon claims op ons 

afkomen als er eens een organisatie de fout in gaat. Of als er iets… Ja dus van cliënte of van de organisaties. 

Daarom zeggen wij: wees zuinig op het reserve sociaal domein. Dat is een amendement. Een tweede 

amendement vraagt om het revolverend werkgelegenheidsfonds. Ik hoorde het CDA zegt dat ze twee ton had 

gevonden voor dat revolverend werkgelegenheidsfonds. We hadden zelf ook nog een bedrag gevonden. 

Namelijk het geld wat er overblijft uit de participatiewet. We hebben afgelopen tijd gepraat met mensen van 

het Mkba. Mkb. En ook binnen de organisatie. En er wordt gewerkt nu aan een participatiebedrijf. En het zou 

heel mooi zijn om zo’n revolverend werkgelegenheidsfonds daaraan te koppelen zodat er duurzame banen 

komen voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Dit is echt het moment om het te doen. We 

kunnen het nu echt doen. En er is ook gewoon budget voor. Daarvoor hebben we amendement gemaakt en 

wij hopen dat u dat gaat steunen. En dan hebben we vier moties gemaakt om de dak- en thuislozen in de stad 



te helpen. Als we het over armoede hebben, dan zit daar natuurlijk echt de armoede. Tussen 2007 en 2010 

schijnt het aantal dak- en thuislozen met driekwart te zijn gestegen. Toen was het ook crisis. Wij maken ons 

dus ernstige zorgen over wat er gebeurt als er straks bijvoorbeeld de hypotheekrente gaat stijgen, want dan 

staan ineens weer heel veel huizen onder water en als mensen dan bijvoorbeeld in een scheiding 

terechtkomen of hun baan kwijtraken dan kan het zijn dat weer op straat komen. We moeten ons daar nu wat 

ons betreft echt goed tegen wapenen. Gelukkig lezen we ook een hoop positieve dingen die daarvoor worden 

ingesteld. Maar we hebben nog wel wat aanvullingen daarop. In de eerste plaats, dus met de motie Belofte 

maakt schuld. In het coalitieprogramma hebben we gelezen dat de afdeling, of misschien moeten we modern 

zeggen: het team bijzondere doelgroepen, weer terugkomt. En daar zijn we heel blij mee, maar in de 

kadernota hebben we daar geen financiering voor gevonden. Dus hebben we een motie gemaakt waarin we 

vragen of daar ook budget bij komt, want anders gaat het natuurlijk niet gebeuren. Dan hebben we eentje 

waarin we zeggen dat we de drempels willen verlagen voor mensen die naar de maatschappelijke opvang 

moeten, omdat ze dus geen dak boven hun hoofd hebben. Nu is het zo dat zij een bedrag moeten betalen, een 

eigen bijdrage. En wat ons betreft zou dat beste via de sociale… Via de uitkering kunnen gaan, want als we 

mensen vragen om contant geld bij zich te hebben om dat te regelen, dat is natuurlijk strijdig met alle andere 

doelen waar mensen die zo aan de onderkant zitten mee te maken hebben. Zoals gewoon iets te eten krijgen 

of iets om je sores even te vergeten. Dan hebben we nog een motie Regio binding, goed geregeld. Een tijdje 

geleden is hier een motie aangenomen dat we iedereen gaan opvangen die hier binnenkomt. Maar de 

wetgever maakt ons dat helaas onmogelijk. En de VNG heeft daar op zich een oplossing voor bedacht. En die 

heeft gezegd: zorg en nou in ieder geval voor dat mensen een warme overdracht hebben die hier 

binnenkomen. Dus als er mensen binnen uit een andere stad die vanwege het vestigings… De 

regiobindingprincipe naar een andere regio toe moeten omdat ze ergens anders vandaan komen. Dan moet je 

er gewoon voor zorgen dat die mensen goed terechtkomen. En dat kan met een warme overdracht. Dat is die 

motie. En dan hebben we nog de volgende stap. We hebben het eigenlijk over de carrière die mensen 

doormaken om van straat weer in een reguliere woonsituatie terecht te komen. En de laatste stap ervan is 

wonen in zelfbeheer. Daar hebben we dus ook een motie voor gemaakt. En dat gaat er over dat je mensen, als 

ze uit de maatschappelijke opvang komen, een tijdje bij elkaar in een woning laat wonen. En zelf hun eigen 

zorgvraag laten organiseren, waarbij dus de hulpverleners als coach op de achtergrond staan. Het zou volgens 

ons heel belangrijk en goed zijn als we zo’n voorziening hier in Haarlem kregen, omdat dat dat echt een kans 

geeft voor mensen die weer terugkomen in de maatschappij of in een reguliere woning om daar het succes 

van te vergroten zodat ze niet weer terugkomen in de maatschappelijke opvang. Even kijken. Ja. Het viel ons 

op dat er een aantal dingen als een voldongen feit worden gepresenteerd. En eigenlijk… Zoals: er komen 

dingen van het Rijk op ons af. En eigenlijk zouden we het wel op prijs stellen als het college zo af en toe eens 

zegt van: nou, dit komt op ons af. Maar gaan eraan werken om dat anders te krijgen in plaats van het maar 

gewoon te presenteren van: nou, wij kunnen er niets aan doen en dit is nou eenmaal wat wetgever op ons 

afstort. Ja. We missen ook wel enigszins de beloofde ruimte met ideeën te komen uit de oppositie, want het 

lijkt nu toch wel alsof er heel veel beleid al dichtgetimmerd is en het geld eigenlijk al verdeeld is. De coalitie 

had eigenlijk een beetje beloofd van: nou, er komt ook wat speelruimte voor de oppositiepartijen. Na ja, we 

zien dat nog niet erg. Sterker nog, het reserve sociaal domein verdwijnt. De reserve grondexploitatie blijft dan 

wel bestaan, maar de Grex wordt ook voor een deel leeg getrokken. Nou, daar hebben we ook twee moties 

over gemaakt, want wij hadden het idee dat dat geld ook voor een deel bestemd was om het onderhoud in de 

stad weg te werken. En nu zien we dus eigenlijk dat het geld in algemene middelen wordt gestort, terwijl dat 

we nog steeds geen zicht hebben over wat de kosten zijn om de achterstanden bij de musea en de 

gemeentelijke monumenten weg te werken. Dus wij hopen dat deze moties worden gesteund, want het is ons 

echter een doorn in het oog dat er nog steeds panden staan weg te verkruimelen. En daar maken we ons dan 

ook heel erg zorgen om dat deze coalitie echt weer met gewoon nieuwe plannen komt. En eigenlijk de oude 



plannen die al heel ver zijn, en waar al allerlei inspraakrondes zijn geweest, dat die weer aan de kant worden 

geschoven. En dat we weer vrolijk met een schone lei beginnen. En dat we weer allemaal leuke nieuwe dingen 

gaan doen. Dus het is het ons betreft echt heel belangrijk dat wij nog even een slag gaan met de dingen waar 

we al mee bezig waren. Zoals bij de Spaarnesprong. Er zijn nu al zes of zeven nota’s geschreven over wat er 

gaat gebeuren. En onlangs hebben we natuurlijk de visie voor vastgesteld. En daarin vastgesteld dat er 

parkeeroplossingen moeten komen. En nu zien we niet in de kadernota dat er geld voor gereserveerd is om 

daar in ieder geval een onderzoek aan te beginnen. Daarvoor hebben we een motie gemaakt. Ook hebben we 

een motie gemaakt om kleine podia meer geld te geven, want nu is het eigenlijk de helft van wat ze hebben 

gevraagd wordt toegekend. En dan ook nog de helft van de tijd. 

De voorzitter: De heer… 

De heer Hulster: Terwijl dat deze ‘…’.  

De voorzitter: Er is een interruptie van de heer Berkhout. 

De heer Hulster: Heel belangrijk zijn voor de stad. 

De heer Berkhout: Ik probeer eventjes… Misschien kunt u mij eventjes iets ophelderen. U heeft het over de 

reserve die wordt leeg getrokken. De reserve vastgoed daar heeft u het over. Maar volgens mij haalt u reserve 

vastgoed en reserve grondexploitaties door elkaar, want de reserve vastgoed is voor het verduurzamen van 

het vastgoed. En de reserve grondexploitaties zijn de opbrengsten van de grond verkopen. En ja, daar 

gebruiken we de ongedeelde stad bij. Maar ik zag ook uw moties. En ik heb ook het idee dat u ook daar die 

twee anders door elkaar heen gebruikt. 

De heer Hulster: Het is… Ik weet inderdaad dat de reserve vastgoed bedacht was om de verduurzaming van 

het vastgoed te doen. We weten ondertussen… We hebben al een beetje een beeld gekregen wat erin zit echt 

bij lange na niet genoeg is om de verduurzaming van de stad te doen. Dus ergens dachten we: als… Ja, we zijn 

dus echt wel benieuwd hoe je dat dan wel gaan doen. En als de Grex ook nog in de algemene middelen wordt 

gestort dan zou het kunnen zijn dat u dan zegt: nou, we gaan het daaruit doen. Maar dan ben ik wel benieuwd 

naar wat het antwoord daarop is. 

De heer Berkhout: Ja, maar dan wou toch nog even… Bedoelt u nu de reserve Grex of de reserve vastgoed 

voor de dekking van uw motie? 

De heer Hulster: Ik zou dat inderdaad uit de reserve van Grex, ja.  

De heer Berkhout: Dan zou ik uw motie toch even aanpassen dan. 

De heer Hulster: Nee, ik denk dat… Nee, daar komen we dan nog even op terug. We zijn ook heel benieuwd 

naar het antwoord. Dan willen we graag dat het onderhoud in de stad op orde komt. We hoorden nog… Ja, de 

commissie beheer hebben we heel veel rondvragen, omdat er echt veel bewoners zijn die tegen problemen 

aanlopen. Dat ze meldingen doen die vervolgens niet tot opvolging leiden. En daarom komen wij met de motie 

dat er… Het college uitspraken ga doen aan hoelang nadat er een melding is binnengekomen, omdat er 

bijvoorbeeld een lantaarnpaal kapot is. Wordt die dan ook gerepareerd? Dus dat zou eigenlijk… En dat kan 

natuurlijk het vertrouwen tussen burgers en wat wij hier doen weer kunnen vergroten, want dat is echt wat 

mensen vervelend vinden. Dan hebben we nog een aantal moties over duurzaamheid. In de eerste plaats 



vragen wij om warmtewinning uit de riool te onderzoeken. Rioolwater schijnt gemiddeld 19 graden warm te 

zijn. En dat doen we eigenlijk… Dat komt omdat er douchewater in zit en water uit de afwasmachine en uit de 

wasmachine. Dat laten we nu gewoon weg lopen. En dat kun je terugwinnen. Dus wij vinden het heel 

belangrijk dat het gaat gebeuren. We willen ook graag dat er wordt gekeken of de funderingsherstel in de 

rozenprieel of daar ook meteen duurzaamheid maatregelen aan gekoppeld kunnen worden. En dan tenslotte 

hebben we nog een motie over om met een fiets parkeernorm te komen. Met name de strooifietsen hebben 

echt de discussie flink aangewakkerd in de stad over het fietsparkeren. In de kadernota kunnen we ook lezen 

dat er nu geld komt voor fietsparkeervoorzieningen, maar er is gewoon geen fiets parkeernorm. Wel voor 

woningen, maar niet voor andere voorzieningen. En het zou heel goed zijn als we daar een discussie met 

elkaar over hebben of een notitie over hebben van: wat vinden wij nou…? Welke kwaliteitseisen stellen wij als 

gemeente aan de parkeervoorzieningen? Na ja, we zijn op zich heel blij met de klimaatambities. Wij maken 

ons wel een beetje zorgen omdat bijvoorbeeld de…..  

De voorzitter:  Wilt u afronden? Uw laatste zin. 

De heer Hulster: Dat klopt ja. Ik zal de laatste motie nog even indienen en dan ben ik klaar. En dat gaat erover 

dat als mensen een duurzaamheidslening willen afsluiten dan moeten ze een hoog bedrag aanvragen. Dat 

betekent dat deze eigenlijk voor mensen met een grotere beurs geschikt zijn. De motie is eigenlijk bedoeld om 

te onderzoeken of het mogelijk is om bijvoorbeeld als collectief of als coöperatie een duurzaamheidlening 

voor mensen met een kleine beurs aan te vragen. Na ja, ik ben benieuwd naar de beantwoording van de 

vragen. 

De voorzitter: Dank u wel. Jouw Haarlem, de heer Aynan. 

De heer Aynan: Dank u wel, voorzitter. Allereerst dank aan iedereen die zo hard gewerkt heeft aan de 

beantwoording van al onze technische vragen. Voorzitter, nog even terug naar het onderhandelaarsakkoord. 

Het droeg de titel Duurzaam Doen. En de plannen zouden in de kadernota concreter uitgewerkt worden. En 

voorzitter, het is wat dat betreft helaas een karige nota geworden. En als het een haring was geweest was hij 

te mager een Hollandse Nieuwe genoemd mogen worden. Voorzitter, en toevallig liep ik van de week bij onze 

lijstenmaker in de Schagchelstraat. Nou, en daar lag deze lijst. Nou, u ziet het. Hij is een beetje leeg. En ik hoop 

dat hij bij de begroting gevuld wordt zodat we een duidelijk beeld hebben waar deze coalitie nou heen wil. 

Voorzitter. Overigens lijkt het mij een prima titel voor een stripboek. Suske en Wiske en de karige kadernota. 

Maar, voorzitter, even serieus. Ik weet dat er keihard gewerkt is aan de kadernota en het 

onderhandelaarsakkoord. Dus mijnheer Berkhout, u krijgt mijn Suske en Wiske en de vrolijke vakantie 

spelletjes. Krijgt u straks van mij. Voorzitter. Mijnheer Berkhout gaf ook bij de behandeling van het 

onderhandelaarsakkoord aan dat het om grote lijnen ging en dat het aan de raad was om richting te geven en 

kaders te stellen. En dat zullen we vanavond dan ook doen. Ik wil allereerst iets zeggen over bouwen, wonen. 

Dan de bereikbaarheid. En tenslotte het sociale gezicht van onze stad. Het voornemen om 4000 sociale 

huurwoningen te bouwen in ambitieus. En wij zullen de concrete uitwerking ook zien bij de… Nou ja, dat komt 

in het najaar. Maar we willen alvast een handje helpen met de motie: Maak voort met de Oostpoort, want 

daar kunnen we inderdaad echt snel de slag met modulaire bouw. Dat is goedkoper en sneller. Voorzitter. Je 

kunt ook trouwens bij Sloterdijk kijken. Daar hebben ze in een jaar echt een complete wijk uit de grond 

gestampt en het ziet er prachtig uit. Een vraag: is het mogelijk om gerichter te verdichten? Er zijn op dit 

moment veel mensen waarvan de kinderen uit huis zijn en die daardoor te groot wonen. Maar verhuizen is 

geen optie, omdat ze daarmee ook bijna het dubbele kwijt zijn aan huur. Wethouder, kunnen wij niet kijken 

hoe mensen met behoud van hun huur toch kleiner kunnen wonen? Dan de bereikbaarheid. Dat is al eerder 



gezegd. Wij staan te vaak in de file. Echte alternatieven zijn er ook niet. De treinen zijn overvol. En wij weten al 

dat grote investeringen geld en tijd vergen. Maar we zijn ook benieuwd wat er met ons aangenomen moties 

gaat gebeuren. Dat we gaan aansluiten bij de vervoerregio Amsterdam en het platform mobiliteit van de 

metropool. Het college kiest er ook voor om 2,5 uit te trekken voor de Waarderweg. Maar voorzitter, pas 

vanaf 2021. Nou, toon lef. Haal die 2,5 miljoen naar voren. Maar er is ook snelle winst te boeken zonder grote 

investeringen. Zoals het dynamisch verkeersmanagement. Daar praten we al jaren over en het lijkt maar niet 

lukken. Graag een reactie van de wethouder wanneer ze die groene golf eindelijk gaat realiseren. Een snelle 

winst zit hem soms ook in hele kleine dingen, zoals het vrijgeven van rechts af voor fietsers op de Kruisstraat 

naar de Parklaan. Waarom moeten al die fietsers daar op het rode stoplicht van de auto wachten die ze 

vervolgens in de weg staan? Toon lef, geef gewoon vrij. En over bereikbaarheid gesproken. Voorzitter. Buslijn 

twee. U heeft gezegd gesprekken te gaan voeren met Connexxion. We zijn heel erg benieuwd naar het 

resultaat van de gesprekken, want de Amsterdamse buurt en de Slachthuisbuurt moet gewoon bereikbaar 

blijven voor het OV. Behalve bereikbaarheid over de weg is er op de telefonische bereikbaarheid van de 

gemeente. We weten nu dat deze te wensen overlaat. Mijnheer Botter, dank voor uw openheid. Maar kijk 

naar Den Haag. Als je daar de gemeente belt dan heb je een terugbeloptie. Dat scheelt heel veel ergernis, het 

scheelt tijd en geld. Want heel veel mensen zijn ook afhankelijk van een prepaid telefoon. En daarom dienen 

we de motie in: Even Haarlem bellen. Die vraagt om een terugbeloptie. En als je toch contact hebt met de 

gemeente zou het mooi zijn als op een behoorlijke manier wordt geholpen. Daarvoor dienen de motie 

Dienstbare gemeente in. En bij een dienstbare gemeente hoort ook dat je mensen die digitaal niet handig zijn 

in de gelegenheid stelt om toch mee te doen. En daarom dienen we een motie in voor het behoud van de 

papieren bezoekersschijf voor degenen die echt niet overweg kunnen met de digitale bezoekersregeling. Heeft 

Alkmaar ook gedaan en mevrouw Verhoeff, dat is echt luisteren naar de stad. U weet de uitslag nog van het 

referendum. En als je de auto laat staan en je zet de fiets in de fietsflat zou het mooi zijn als er mensen zijn die 

even een handje helpen. En de weg wijzen bijvoorbeeld. Vorige week hebben we zelf aan den lijve 

ondervonden wat een enorme toegevoegde waarde het heeft als je fietsstewards in de fietsflat zet. Je creëert 

extra plekken, het oogt vriendelijk en het geeft een veiligheidsgevoel. In Groningen doen ze het al. Vandaar 

onze motie Een helpende hand. En over fietsen gesproken, graag een reactie van de wethouder wat ze gaat 

doen met de buurt fietsenstallingen. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat een fietsvergunning duurder is dan die 

van een auto. Het ophogen van de minimaregelingen daar is al eerder iets over gezegd. Naar 130% is echt een 

goede zaak. Het zijn mooie regelingen. Geen misverstand daarover. Maar de vraag is of degene die echt in de 

goot zitten geholpen worden met deze regelingen. Preventie lijkt hier het toverwoord, wat je moet de 

problemen voor zijn. Maar om problemen voor te zijn moet je ze eerst signaleren. Huisartsen, onderwijzers, 

wijkagenten, jongerenwerkers. En daar hoort ook het sociale wijkteam bij. Daarom mag het sociaal wijkteam 

het vertrouwen dat er is niet schenden. En daarvoor dienen we de motie, Sociaal wijkteam blijft sociaal, in. 

Voorzitter. 

De voorzitter: De heet Garretsen. 

De heer Garretsen: Ja. Daar hebben we echt letterlijk urenlange discussies in de fractie over gehad. In sociale 

wijkteams zitten namelijk ook ambtenaren van sociale zaken. En vind u dat die motie ook voor die ambtenaren 

moeten gelden?  

De heer Aynan: Voorzitter. Juist voor die ambtenaren. Deze coalitie wil lef tonen, risico’s nemen en loslaten. 

Sommige risico’s moet überhaupt niet willen nemen. Vooral als je niet weet wat je te wachten staat. Dat geldt 

zeker voor de reserve sociaal domein. Er zijn nog teveel onzekerheden. Nog te veel losse eindjes om de 

reserve zomaar over twee jaar op te doeken. Want, mijnheer Berkhout, eerst op snoepen, dan opdoeken. Kijk 



maar naar het antwoord op vraag 70 van ons. En bij bereikbaarheid had ik het over groene golf, maar er komt 

ook een grijze golf op ons af. Mensen van… 

De voorzitter: Mevrouw Verhoeff. 

Mevrouw Verhoeff: Nog even terug naar het opheffen van het sociaal domein. Wat vind u dan eigenlijk van 

dat er na twee jaar gekeken wordt? En dat er ook in de kadernota wordt vermeld dat als op dat moment er 

nog risico’s en tekorten zijn dat we hem helemaal niet opheffen, maar dat die getallen worden beschermd. 

De heer Aynan: Voorzitter. Dat is prima om dat veiligheidsventiel in te bouwen, maar het voornemen is toch 

echt helder. Zowel in het coalitieakkoord als in de kadernota wordt hij gewoon als… Ja, wordt die opgedoekt. 

En die discussie gaan we over twee jaar met elkaar aan. Voorzitter. Ik had het over de groene golf bij 

bereikbaarheid, maar komt op een grijze golf op ons af. Mensen worden steeds ouder en er wordt echt 

verwacht van mensen dat ze ook langer thuis blijven wonen. Dat neemt allemaal risico’s met zich mee. En 

daarom is het echt onverstandig om nu al de reserve sociaal domein op te doeken. En dan tweedeling. In de 

toekomstvisie werd de tweedeling van de stad als grootste zorg ervaren. En wij denken dat het instellen van 

een basisinkomen daaraan kan bijdragen om die tweedeling te verkleinen. En tweedeling bestrijd je ook door 

achterstanden aan te pakken. En die achterstanden pak je het handigst aan waar ze ontstaan. Namelijk bij dat 

het kleinste. En daarom is spelen en ontwikkelen voor de allerkleinste belangrijk. Daarover dienen we de 

motie plezier van 0 tot 4 in, want het uitgangspunt hier in Haarlem is dat we geen vrij speelruimte hebben, 

zelfstandige speelruimte voor 0 tot 4 jaar. En voorzitter, de jeugd heeft de toekomst zeggen ze. En daarom 

dienen we de motie kinderburgemeester in, want in het coalitierapport staat de nachtburgemeester. Wij zien 

veel meer waarden in een kinderburgemeester om de jeugd bij het lokale bestuur te betrekken. En tenslotte, 

voorzitter, na hondenpoep is zwerfafval de grootste ergernis van Haarlemmers. En we willen graag een proef 

houden met ondergrondse afvalcontainers in een wijk, zoals bijvoorbeeld Rozenprieel of de Burgwal. Is klein, 

overzichtelijk. Waarin de ondergrondse afvalcontainers vrij toegankelijk zijn. Zonder pasje. Of de pasjes 

toegankelijk maken voor andere containers zodat als er een vol is dat je door kan lopen naar de ander. 

De voorzitter: Mevrouw Otten.  

Mevrouw Otten: Mijnheer Anyan. Toen ik u motie hierover zag… Wat zegt u? Aynan. Ik heb speciaal voor u 

vandaag roze aangedaan. En toen ik u motie zag was ik vereerd. Ik schat u in als een buitengewoon pientere 

man. En het kan u niet ontgaan zijn dat de VVD een motie heeft ingediend met ongeveer het zelfde onderwerp 

en die op 19 juli wordt behandeld in de raad. En ik beschouw dan ook deze motie alvast als steun voor de 

motie die wij op 19 juli gaan indienen. Dank u wel. 

De heer Aynan: Ja, ook van harte. Ik zal er naar kijken. En als die motie inderdaad overeenkomt dan gaan we 

gewoon samen optrekken. Dat lijkt mij echt het meest logisch. Ik heb overigens die motie niet gezien hoor. 

Maar ik neem aan dat de bedoeling allemaal goed zijn. Voorzitter. Zwerfafval. Nou, ik hoor dus net dat de VVD 

ook een motie heeft. Tenslotte, Duurzaam Doen.  

De voorzitter: Mevrouw… Mevrouw Scherenberg.  

Mevrouw Sterenberg: Nou, u zegt: ik neem hem dan over. Maar ik wil even opkomen voor de bestuurlijke 

collegialiteit. Deze motie is aangekondigd door de VVD in de commissie. U weet dat deze eraan komt. En u 

komt dan vervolgens zelf met een motie, soortgelijk. Dat is wat mevrouw Otten zojuist aangaf. En u doet nu 

alsof u toch de uitvinder van het wiel was.  



De heer Aynan: Welnee, ik heb het wiel nooit uitgevonden. Wat ik probeer te zeggen is…Kijk, ik heb die motie 

niet gezien. Excuus als u die motie heeft aangekondigd of ingediend. Zo hoort het inderdaad. Als u de eerst 

indiener bent geweest dan zal ik die ook van harte ondersteunen. En als die overeenkomt dan zal ik mijn motie 

intrekken. Zo gaat dat. We doen het wel netjes hier. Voorzitter. Duurzaam doen. Raaks en raad krijgen 

ledverlichting. Dat is prima. Ik verzoek de wethouder om ook te kijken of er sensoren in gebouwd kunnen 

worden in de ledverlichting zodat de verlichting niet onnodig lang aanblijft. Dat zien we hier soms ook in het 

toilet. Soms hele weekenden. Dat is zonde. En we hebben ook een motie wat, met dubbel T: Watt led je? Met 

een D. Ik hoor niemand lachen. Jammer. Het gaat over de duurzaamheidslening dat hij wat bekender… Ja, wat 

meer bekendheid in de stad mag hebben. Want inderdaad, ook duurzaamheid moet bereikbaar zijn voor 

degenen… 

De voorzitter: U rond af. 

De heer Aynan: Dank u wel. Prima binnen de tijd. 

De voorzitter: Dank u wel. Nou, net over de rand. Maar goed. Wij gaan naar Hart voor Haarlem. Mevrouw Van 

Zetten. 

Mevrouw Van Zetten: Ja. Voorzitter. Hart voor Haarlem was van plan een opgewekt verhaal te houden bij de 

start van dit nieuwe college. Duurzaam doen zou ook ons motto kunnen zijn, want wij scheiden ook ons afval, 

drogen de was buiten en hebben dubbel glas. En plannen voor de toekomst van Haarlem. Maar het gaat nu bij 

de kadernota om het geld van de Haarlemmers dat u gaat uitgeven. Doen, ja. Maar vinden wij het ook 

duurzaam? Wij constateren dat duurzaam bij dit college vooral een verwassen modewoord is zonde concrete 

betekenis. Wethouder Snoek van financiën moeten ons vooral eens uitleggen hoe hij een duurzaam financieel 

gezonde stad kan rijmen met een schuld die hij in economisch goede tijden duurzaam wil laten oplopen naar 

meer dan 600 miljoen. Italianen gaan naar het strand als de zon schijnt, maar dit ijverige college slaat echt een 

paar flinke gaten in ons dak. Na nota bene 8 jaar sappelen, want het is helemaal geen vier jaar. Eigenlijk zijn 

we al acht jaar bezig om de financiën onder controle te krijgen. Het CDA wil streng zijn binnen een 

schuldquote van 120%. Maar alles is dan in feite al weggegeven. Wee de gemeente als de conjunctuur weer 

omslaat. Treurig ook dat D66 hiervoor heeft getekend. De prijs voor een zetel in dit college is duur geld voor 

Haarlem, want persoonlijk zal het u niet uitmaken. Ja, voorzitter. Het is verdraaid moeilijk voor Hart voor 

Haarlem om positief te zijn over de basis van uw kadernota, want wij maken ons domweg zorgen. Dat is ook 

geen grapje. En wij hebben daarom ook een motie met opdracht aan het college, om alvorens de 

schuldverhoging onomkeerbaar te maken een stresstest van de gemeente financiën uit te voeren conform de 

richtlijnen van de VNG. Dat hebben we al eens eerder gedaan. Misschien kunt u dat bij dit begin van dit 

college toch nog eens een keer doen. Wij zijn ook bezorgd over hoe we de verduurzaming van Haarlem voor 

iedereen betaalbaar en bereikbaar maken. Zonder grote financiële verplichtingen voor onze Haarlemmers. 

Want met uw ambitie loopt u in feite al 10 jaar voor op het beleid van de rijksoverheid. En wat dat betreft vind 

ik ook: rijksbudget is werkbudget. En dat gaan we bij deze zaken niet toepassen als het zo gaat lopen. Terwijl 

het totaal onbekend is welke investeringen ons te wachten staan. We weten het dom nog niet. Het zijn 

allemaal aannames in de woorden van het CDA te spreken. Wij constateren wel dat de coalitie tot met 2022 2 

miljoen extra investeert in de energietransitie via de bijdragen aan een warmtenet in Meerwijk. Dat is een 

klein gedeelte van Haarlem. Waarvoor overigens noch klanten zijn, noch een aanbieder van CO2 vrije warmte 

te bekennen is. Ook hebben wij berekend dat goedbedoelde investeringen om het Rudolf Steiner College 

aardgasvrij te maken een negatief effect op de CO2 uitstoot oplevert. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Hart 

voor Haarlem biedt graag haar diensten aan om tot een realistisch beleid te komen in deze klimaat agenda. 



Wij denken dat het hard nodig is. Voorzitter. Even iets totaal anders. Dat daarna is namelijk de bestuurlijke 

hygiëne in dit college. En daarvoor hebben wij ook een motie gemaakt. Hart voor Haarlem constateert dat met 

de verdeling van de portefeuilles geen rekening is gehouden met de rolverdeling in onze overheid, NV’s. 

Spaarnelanden en de NV SRO. Aandeelhouder en opdrachtgeverschap horen volgens het bestuurlijke 

gebruikelijke vier ogen principe gescheiden te zijn. Alle petten zijn nu verenigd in een persoon. Namelijk de 

favoriete wethouder, wethouder Snoek. Met zowel financiën, beheer en onderhoud en sport in zijn 

portefeuille. Deze rollenverstrengeling is niet transparant, raakt de integriteit van ons bestuur en kan gewoon 

leiden tot belangen conflicten. En onze motie draagt het college op om deze rollen te scheiden. Hoe die dat 

doet? Ja, daar bent u helemaal vrij in. Als het resultaat maar goed is. Om bij die bestuurlijke hygiëne te blijven 

hebben wij ook samen met Trots en de SP de motie met opdracht om de WOP verzoeken openbaar te maken. 

En op de website te publiceren. Voorzitter. De overheid vraagt heel veel van haar burgers. Haarlemmers 

moeten van alles, mogen steeds minder gaan en daar nog fiks voor betalen. U kunt dat allemaal doen, maar 

geeft dan zelf ook het goeie voorbeeld. Hart voor Haarlem vindt het verschrikkelijk hoe sommige 

gemeentepanden staan te verloederen. Met dieptepunt ons pand en gemeentemonument aan de Lange 

Wijngaardstraat. Nota bene een plaats van herinnering aan het rijke Joodse verleden in Haarlem. Al 10 jaren 

lang gratis bewoond door enkele krakers. Dit is niet duurzaam, voorzitter. En vooral niet te verkopen aan 

Haarlemmers die flink betalen voor hun woning en die de woonlasten alleen nog maar zien stijgen. En 

bovendien aan de Joodse gemeenschap waar er nog maar heel weinig mensen van over zijn hier in Haarlem is 

het eigenlijk ook al niet te verkopen. De kern van het probleem, en dat is geen nieuws, is de afdeling vastgoed. 

U vraagt ook een extra budget. Onder andere voor een extra account manager voor de hoofdpijndossiers. Ja, 

daar zijn wij het natuurlijk mee eens. Dat hebben wij altijd gezegd. Als u die mensen nodig heeft dan moet je 

dat vooral doen, want wij verliezen gewoon al jaren geld op ons gemeentelijk bezit. In de coalitie-

onderhandelingen heeft u een keus moeten maken. Het gaat nu even over cultuur. De miljoenen gaan naar de 

bibliotheek en niet naar het Frans Hals Museum. Dat is jammer uiteraard, maar we begrijpen dat er keuzes 

moeten worden gemaakt. Ik had een andere keuze gemaakt, maar dat doet nu even niet toe. Persoonlijk ben 

ik zeer tevreden met de bijdrage van 5 t aan Teylers museum. Top werk daar. En we geven daar 20 mille 

subsidie aan per jaar. Dus ik vind het niet meer dan verdiend. Ik heb er zelf ook ernstig voor gepleit. Het Frans 

Hals heeft 6 miljoen nodig om het museum nieuw leven in te blazen. Gaat dat lukken voor dat bedrag en wat 

levert het dan op? Als het Frans Hals een gedegen plan heeft met nieuwe opbrengsten die een dergelijke 

investering rechtvaardigen zou er toch een financiële constructie mogelijk moeten zijn? Die geen… Moeten er 

toch financiële is mogelijk zijn die geen direct beslag leggen op onze precaire gemeente financiën? Maar Hart 

voor Haarlem heeft begrepen dat de afdeling vastgoed ook een rol speelt bij de ontwikkelingen rond het 

Verwey pand aan de grote markt. Waarvan de bovenverdieping onderdeel is van het Frans Hals Museum de 

Hallen. De begane grond was van ons. Maar in 2009 hebben we dat voor 3.000.000,2. Het was een aardig 

bedrag. Iedereen blij. Verkocht aan heer Rayola. De bekende voetbalmakelaar. Achter de rug van de raad, we 

weten het allemaal niet hier, is er een conflict gaande tussen de gemeente, het Frans Hals museum en de heer 

Rayola over de bestemming van het pand. De laatste heeft aangeboden, en dat aanbod heb ik begrepen, geldt 

in feite nog steeds, om bijvoorbeeld de Egelantier te kopen en te verbouwen tot een nieuw museum. Je kan 

zeggen: nou, dat zal wel geleuter in de ruimte zijn, maar het zou ook wel echt serieus kunnen zijn. Afijn, ik ga 

er niet over. Maar we hebben wel een motie met een oproep aan het college om serieus met de heer Rayola 

te overleggen. En een duurzame oplossing te vinden voor het museum in de Verwey Hal, wat op de manier 

waarop het nu in elkaar steekt is het gewoon een patstelling waarmee we met z’n allen uit moeten komen. En 

ik hoop dat het gaat lukken, maar dat zou ons allemaal eigenlijk veel meer op kunnen leveren dan dat we er 

nu voor staan. Nou, eerlijk gezegd vind ik dit wel genoeg. Dit betoog voor deze avond. Dank u wel. En we 

hebben nog een tweede termijn en ik ben zeer benieuwd naar de reacties van het college. 



De voorzitter: Dank u wel. En tot slot voor de ChristenUnie de heer Visser. 

De heer Visser: Dank u wel, voorzitter. Met deze eerste kadernota is duidelijk geworden waar de nieuwe 

coalitie extra geld aan uit wil geven en ik moet bekennen: wat is het lastig als u zelfs de ChristenUnie wil 

pleiten voor schuldreductie. En tegelijkertijd het college met 83 miljoen aan investeringen ziet komen die je 

voor een belangrijk deel best wil steunen. Veel zaken zijn nu eenmaal nodig nu de stad groeit. Ik mis wel een 

analyse van wat elke investering opbrengt. De ene euro rendeert wellicht meer dan de andere. En dan zijn er 

naast de ruim 20 miljoen investeringen per jaar ook in exploitatie nog eens 10 miljoen extra uitgaven voor 

beleidsintensiveringen. En ook daar zie ik veel plannen die de ChristenUnie steunt. Maar ik zie bij de extra 

uitgaven ook nog opvallend veel PM posten. Met name het sociaal domein. We hebben gelukkig nog de 

reserves sociaal domein, maar betekenen al die PM posten niet dat we structureel meer ruimte hiervoor nodig 

hebben? En ja, dan komen we tekort. Voorzitter. Ondanks alle extra uitgaven en extra investeringen ben ik 

ervan overtuigd dat we meer aan schuldreductie kunnen en moeten doen dan de 5 ton voor schuld 

beheersing. Juist nu het economisch goed gaat en de rente laag is. Hoe dan? Wat de ChristenUnie betreft mis 

ik een overzicht wat we minder gaan doen. Het college komt niet verder dan aan taakstelling voor 5 ton voor 

doelmatiger werken, maar wat wordt er dan precies doelmatiger? Wat gaan we voortaan niet meer of gaan 

we minder doen? Per jaar zo’n 20 miljoen extra investeren en dan zo weinig bezuinigen. En die 10 miljoen aan 

exploitatie en dan daartegenover die 5 ton voor doelmatiger werken. Ik daag het college uit om jaarlijks… Elk 

jaar weer opnieuw die 5 ton te zoeken. Zodat het uiteindelijk optelt tot 2 miljoen structureel. Er gaat nog eens, 

zoals de heer Frans Smit van OPH zei, met de stofkam door het investeringsplan. Want ja, investeren voor de 

groei van de stad is belangrijk. En zijn alle investeringen die we nu in het investeringsplan hebben staan… Zijn 

die allemaal nodig? Of kunnen sommige een jaartje later? Of kunnen ze iets bescheidener? Ja, in een ton extra 

voor evenementen. Het is mooi, maar is dat nou echt nodig? Elk jaar opnieuw. ChristenUnie ziet nog een 

aantal open eindjes. Ik zie geen investeringen in toegankelijkheid. Hiervoor hebben wij een goed voorstel van 

OPH mee getekend. Het is niet voor niks nu het jaar van toegankelijkheid en dat is iets. Dat moeten we 

gewoon doen. Mooi is de ambitie van de gemeente voor de global goals. Daar staan we ook helemaal achter. 

Maar wat gaan we hier nou aan besteden? Je ziet op verschillende plekken in het coalitieprogramma wel 

dingen die aansluiten bij de global goals, maar ik mis het totaalplaatje. Wat doen we nou aan die global goals? 

Behalve dan de mooie woorden. Er is nog veel achterstallig onderhoud bij het gemeentelijk vastgoed. En dat 

willen wij als ChristenUnie ook verduurzamen. En er moet nog een plan van aanpak komen. Wanneer komt dat 

plan nou eindelijk? Want ik had eigenlijk verwacht dat het hierin verwerkt zou zijn. Met alleen maar een paar 

ledlampen in deze zaal ben je er niet. Maar meer zie ik gewoon niet in deze kadernota. En waar kan ik het geld 

hiervoor vinden? Voor dat plan van aanpak wat nog gaat komen in deze kadernota. Hebben we daar al een PM 

post voor opgenomen bijvoorbeeld? En hebben we daar ook dan niet alleen het woordje PM, maar hebben we 

er ook ruimte voor bewaard? Ik kan er net als de heer Aynan niet bij dat we aan ledlampen gaan doen, maar 

dat we dan inderdaad niet sensoren doen die zorgen dat de lichten ook uitgaan als er niemand in de zaal is. En 

nog zo’n open eindje. Ik noemde hem al eerder vanavond. De parkeergarage en de Papentorenvest. Natuurlijk 

moet vooral de ontwikkelingen daar het opbrengen, maar er zal ook wel wat geld bij moeten vrees ik. En ook 

daar hebben we nog niet echt wat gereserveerd. Dan ben ik eigenlijk een mooi bruggetje bij bereikbaarheid. 

De fiets. Hiervoor is wel geld. Daar ben ik echt heel blij mee. Structureel 4 ton voor fietsparkeren en ook nog 

wat voor fietsroutes. Als we dan inzoomen op dat fietsparkeren dan hebben we net twee maanden geleden, 

of drie maanden geloof ook alweer, van het college nieuw overzicht gehad met allemaal scenario’s voor 

fietsparkeren. En dat liep nogal uiteen, maar al die scenario’s vroegen zowel een echte investering als een 

exploitatie. En de goedkoopste scenario’s gingen inderdaad uit van ongeveer 4 ton. Maar toen hebben we met 

zijn allen ook een beetje geroepen van: ja, dat is niet genoeg. Er is meer nodig. En ik constateer dat er nu maar 

4 ton ligt. Dat is ook het… Dan is het ook de conclusie dat er 5000 rekken minimaal in de openbare ruimte bij 



moeten komen. Met dat scenario. Mijn vraag aan het college is: waar gaan we in de binnenstad plek vinden 

voor 5000 fietsenrekken in de openbare ruimte? Volgens mij is die plek er niet. En betekent dus dat het geld 

voor het fietsparkeren ook, ondanks dat ik er blij mee ben, maar dat er te weinig is. Jouw Haarlem noemde net 

al buslijn twee. Ja, wij zijn ook benieuwd naar de antwoorden ervan. Maar ook buslijn 300. Dat is maar twee 

weken. En daarom noem ik het nu. Wij vinden het onbegrijpelijk dat er een hele omleiding wordt gedaan en 

dat die gewoon niet een halte in Schalkwijk aandoet. Dat betekent als je vanuit Schalkwijk naar het ziekenhuis 

in Hoofddorp moet of je moet van Hoofddorp naar het ziekenhuis in Schalkwijk, om maar een voorbeeld te 

noemen, dat het gewoon niet kan. Of met een hele groot omleiding. Laten we gewoon bij het Reinaldapark 

stoppen. En ik hoop eigenlijk dat de wethouder daar morgen mee aan de slag gaat en woensdag kan 

antwoorden. Dat dat even wordt opgelost. De bus sjeest er nu voorbij. De dienstverlening voorzitter. 

Complimenten voor de ambtenaren die altijd snel de vragen van de raadsleden beantwoorden. En nu ook 

uitgebreid op onze vragen zijn ingegaan van alle fracties. Maar met de bereikbaarheid van de gemeente voor 

burgers, zowel telefonisch als bij het loket, is het slecht gesteld. Dat moet echt heel snel veel beter. Zwerfafval 

is ook zo’n dingetje van dienstverlening. Ik krijg hier de laatste week echt opvallend veel klachten over. 

De voorzitter: U hebt een interruptie van de heer Berkhout.  

De heer Berkhout: Ja, eventjes iets. U gaat in sneltreinvaart door uw betoog heen. Ik denk dat we daar 

allemaal heel blij mee zijn, maar eventjes over … Niet omdat u het bent, maar omdat u de laatste van de 

avond bent. Maar in algemene zin. U had het over fietsparkeren. U zegt: ik zie maar 4 ton. En dat is exploitatie. 

U ziet wel dat we 2 miljoen per jaar uitgeven aan fietsparkeren toch? Of niet? 

De heer Visser: Ik dacht… Nou heb ik even… Volgens mij was het 2 miljoen algemeen voor ook fietsroutes en 

zo toch? Of zit ik nu verkeerd? 

De heer Berkhout: Nee, specifiek fiets parkeren. 2 miljoen per jaar. 

De heer Visser: Nee, prima. Dan kom ik er nog op terug. Heb ik er ergens overheen gelezen. 

De heer Berkhout: Dat is wel lekker toch? Ja. 

De heer Visser: Dus, prima. Zwerfafval. Ja, ik lees ook wel eens ergens overheen. Mag toch wel? Zwerfafval. 

Echt opvallend veel meldingen de laatste weken merk ik. Dus ik heb toch het gevoel dat daar wat mis is. Nou, 

het waait hard. Dat heeft ook met het legen van de containers te maken. En vanochtend ging ik opnamen 

maken in de Cronjé voor het filmpje wat alle fractievoorzitters hebben gedaan. En echt waar, in de Cronjé zag 

ik ook overal afval rondwaaien. Ook daar werden containers niet geleegd. Nou, ik wou eigenlijk zeggen: ik 

steun de motie van Jouw Haarlem. Maar dat is helemaal terecht. De VVD had er ook al wat aangekondigd. Dus 

ik wacht het uiteindelijke voorstel af, maar er moet wat gebeuren. Je moet bij meerdere containers terecht 

kunnen. Dan het wonen, voorzitter. De ChristenUnie is blij met de bouwambitie voor 10.000 woningen. Maar 

we vinden toch dat de coalitie te krampachtig vasthoudt aan een percentage. 40% sociale huur. Ja. Er moeten 

zeker 4000 sociale huurwoningen bijkomen. En als er meer nodig is om die wachtlijst echt omlaag te brengen, 

dan moet het meer dan die 4000 sociale huurwoningen zijn. Maar als we dat niet gefinancierd krijgen, 

ondanks die 5 miljoen die er voor op tafel ligt dan vinden wij, dan moeten we bereid zijn om te zeggen: oké. 

Dan gaan we nog wat meer bouwen, wat meer koopwoningen waarmee we de sociale huurwoningen kunnen 

financieren. En dan is wat ons betreft dat percentage niet heilig. 

De voorzitter: De heer Garretsen.  



De heer Garretsen: Ja. Ik vind… Nu slaat u weer een pessimistische toon aan. De heer Aynan heeft terecht… Hij 

heeft het gehad over modulaire woningen in de Oostpoort. Waarom denkt u dat als een projectontwikkelaar 

100 modulaire woningen kan bouwen in plaats van 10 stadsvilla’s, waarom die dan minder verdient? Dat is 

gewoon niet zo. Een projectontwikkelaar, de heer van Haga, die heeft er toch verstand van. Die heeft dat 

herhaaldelijk in deze gemeenteraad gezegd: als je kleine modulaire woningen bouwt is dat ook winstgevend 

voor de projectontwikkelaar. 

De heer Visser: Ja. Maar we hebben niet alleen de sociale huurwoningen. We hebben ook het ondergronds 

parkeren. We hebben ook de duurzame ambities. En die optelsom maakt dat ik wel een beetje sceptisch ben. 

En ik zie gewoon dat het afgelopen jaar de wachtlijst voor sociale huurwoningen alleen maar is opgelopen. 

Dus ik help het u hopen en we moeten er allemaal voor gaan. Maar ik doe alleen hier het statement. Het 

percentage vind ik niet heilig. Ik vind dat er gewoon gebouwd, gebouwd en nog eens gebouwd moet worden. 

En er zijn ook tekorten op de koopmarkt, want daar nemen de prijzen ook enorm toe. En er zijn heel veel 

starters die een best goed inkomen hebben. Die graag in Haarlem willen blijven wonen. En die het gewoon 

niet kunnen, omdat er gewoon ook te weinig koopwoningen zijn. En ook een bruggetje, want dat modulaire 

bouwen vind ik op zich ook heel mooi. Maar waarvoor we moeten waken is dat we straks gaan zeggen: 40% 

sociale huur, heel mooi. Maar dat we allemaal van die kleine appartementjes van 30 m² of zo hebben. En dat 

we niks voor gezinnen bouwen. Dat moet ook niet zo zijn. Dus moeten ook kijken naar wat de exacte vraag is 

met de sociale huurwoningen. 

De voorzitter: De heer Garretsen. 

De heer Garretsen: Ja. Ik weet dat u een warm hart heeft voor gezinnen. En waarom ook niet? Zelfs de SP 

hebben nog een warm hart voor gezinnen, maar het feit is dat 62% van mensen die op de wachtlijst staan dat 

het alleenstaanden zijn. Dus we moeten ook voor alleenstaanden bouwen. En ik denk dat ook de ChristenUnie 

op zijn beurt een warm hart voor alleenstaanden mag hebben. 

De heer Visser: Dat heb ik zeer zeker. Ik refereer alleen naar die mevrouw die hier anderhalve maand geleden 

kwamen inspreken en al op 10, 12 jaar, ik geloof dat ze zelfs intensief contact had met u als SP fractie, kwam 

inspreken en die gewoon geen gezinswoning kon vinden. Dus ik vind… Dus ik wil dan gewoon dat dat niet 

onderbelicht raakt. En dat is wel het gevaar als je het alleen over een percentage heb. Voorzitter, ik ga verder. 

Nu moet mijn computer even meewerken. Ja. Wij zien ook mogelijkheden om geld van het rijk te krijgen. 

Minister Ollongren, als ik het goed uitspreek, heeft vorige week geloof ik bekend gemaakt dat 38 miljoen 

wordt gereserveerd voor een fonds voor woningbouw op complexe binnenstedelijke locaties. Laten we 

proberen hier wat ook voor Haarlem binnen te halen, maar dan moeten het rijk ook wat te bieden hebben. En 

wat ons betreft is zo’n complexe locatie toch ook wel de Waarderpolder. Want ik ben het echt niet eens met 

het CDA. Er zijn ook kansen om in de Waarderpolder veel banen te creëren, maar tegelijkertijd ook veel 

woningen te bouwen. En dat is een hele interessante opgave waarmee we met een bidboek naar het rijk 

kunnen en geld voor kunnen binnenhalen. Want het is ook nog eens naast de spoorlijn op een hele mooie 

locatie. Ja. Ik vind het jammer dat daar in deze coalitie niet de ruimte voor is, maar ik hoop toch dat het 

denken niet stopt. En ik zie daar ruimte in het coalitieakkoord, want we gaan wel werken aan een visie voor de 

Waarderpolder. Nou, ik dacht: laten we dat eens concreet maken. Dus ik heb een motie gemaakt. Ik zoek hem 

eventjes op. En die zegt: ga nou dit jaar en volgend jaar, werken aan die stedenbouwkundige visie zodat 

uiterlijk in 2019 een stedenbouwkundige visie is op de Waarderpolder. Dat is namelijk ook belangrijk voor de 

bedrijven van: moeten we niet iets meer de hoogte in bijvoorbeeld? Wat is er stedenbouwkundig allemaal aan 

ruimte te vinden? Pas als we dat weten, kunnen we ook een concrete uitspraak doen over de ruimte. Nu zitten 



we steeds wat kaveltjes te verkopen. En binnen de kortste keer is de Waarderpolder vol en zijn we niet 

efficiënt met ruimte omgegaan. Dus ik hoop dat er steun komt voor deze motie. Dan het beheer en 

onderhoud. Als de straat maar een naam heeft. Daar staat ook Trots onder. Echt waar, onderhoud van de stad. 

Daar is echt nog een tekort aan. En je schrikt je rot hoeveel straten er zijn waar de straatnaambordjes 

verweerd zijn. Overdag niet leesbaar zijn. Laat staan ‘s avonds. Ik ben een drie kwartier wezen fietsen in een 

heel klein stukje van Haarlem Noord en ik had binnen drie kwartier meer dan tien straten waar de 

straatnaambordjes echt onleesbaar waren. Dat is zelfs gewoon onveilig. Moeten we snel wat aan doen. Ook 

daarvoor hebben motie. Graag uw steun. En dan de motie ABC: alles op een rij. Ook gesteund door Trots 

overigens. Ja. We hebben het vaak over beeldkwaliteit. We hebben het vaak over onderhoud, maar als ik dan 

een technische vraag stel dan blijkt dat we er eigenlijk geen goed zicht op hebben. Dat we een paar 

steekproefje doen. Maar wij zeggen: ga nou in open data, dat voor iedereen zichtbaar is, de technische 

kwaliteit en de beeldkwaliteit vastleggen. En dan we moeten de frequentie nog met elkaar bepalen hoe vaak 

we dat gaan toetsen. Maar het is op het ogenblik ook voor ons als raad niet te volgen. Terwijl het college wel 

zegt: wij hebben geen onderhoudsachterstand. Dat moet veel inzichtelijker. Dan hebben we een 

amendement. En ik moet wat sneller gaan, zie ik voorzitter. Spaarnelanden. Over Spaarnelanden. Waarom op 

zondag een keer per maand het milieuplein open? Terwijl het twee keer zo duur is. En dan denk ik van: ah, dat 

vind ik niet erg, want dat gaan de burgers toch betalen via hun hogere woonlasten. Nou, dat vinden wij als 

ChristenUnie dus wel erg. Het kan twee keer zo goedkoop. Doe hem gewoon een keer ‘s avonds wat extra 

open. En gun die medewerkers gewoon een vrije dag. Anders ga we maar door met die 7 keer 24-uurs 

economie. Dan het mantelzorgcompliment, voorzitter. Dat is er helaas al een tijdje niet meer. Wij vinden dat 

hij terug moet komen. En daarom dienen wij samen met OPH, Jouw Haarlem, Hart voor Haarlem, Actiepartij, 

en ik hoor net ook van Trots Haarlem, dienen wij een amendement in om het mantelzorgcomponent terug te 

brengen. Wij zien er heel veel goede argumenten voor. Ik zou u zeggen: lees ons amendement. Maar ik heb 

geïnformeerd bij de gemeente Hilversum. Die hebben het de afgelopen jaren wel behouden. Het resultaat was 

in twee jaar tijd twee keer zoveel mensen hebben het aangevraagd. En het bereik is ook vergroot. Ze hebben 

veel meer mantelzorgers gevonden die eerst niet in beeld waren. Alleen dat is al een argument. Het andere 

argument is gewoon: die mensen verdienen heel veel waardering. Cultuur. Frans Hals museum. Daar heb ik 

een motie over. Hebben anderen ook een motie over. De kern is gewoon: ga creatief zoeken. Misschien bent u 

niet met al onze voorstellen eens. Wij willen ook niet zomaar carte blanche geld ga geven, maar er zijn wel 

mogelijkheden. En we moeten in ieder geval in het achterstallig onderhoud wat gaan doen. En we hebben een 

motie over het gebouw van de Verwey hal waar Hart voor Haarlem net wat over zei. Laten we toch met een 

standsverordening komen. Al was het maar voor dat gebouw. Het kan niet zo zijn, zo’n toplocatie, vier jaar 

leeg. Ik rond af, voorzitter. Ik rond… Ik sluit me aan bij de vraag van GroenLinks over de stadsbouwmeester en 

de hoogbouwvisie. En de vraag van Hart voor Haarlem over het pand aan de Lange Wijngaard dat aan het 

verloederen is. En vroeger een belangrijke plaats was voor de Joodse gemeenschap. En voorzitter, als iets 

vanavond duidelijk is geworden dan zijn de wensenlijstjes langer dan het beschikbare geld. En ondertussen is 

de schuld voor onze stad hoog. Maar toch: wat zijn we eigenlijk rijk als je kijkt naar de onderwerpen waar we 

over praten vanavond. En hopelijk vinden we elkaar de komende dagen met wat creativiteit om toch nog wat 

mooie extra dingen voor de stad te bereiken. Dank u wel. 

De voorzitter: Ik dank u zeer. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze eerste avond van de 

bespreking van de kadernota. Wij zien elkaar terug op woensdagavond om half 8. Ik… 

 


