
TRANSCRIPT GEMEENTERAAD HAARLEM  

d.d. 12 april 2018 

 

1. Opening. 

De voorzitter: Ik open de vergadering en ik meld dat mevrouw Schneiders, fractie van GroenLinks, afwezig is vanavond. 

Maar toch hebben wij meer raadsleden hier aanwezig dan de vorige keer toen we compleet waren. Want, er waren 

toen 2 raadsleden nog niet geïnstalleerd. Dat gaan wij nu wel doen, is de bedoeling. Eerst wil ik nog even een 

stemcommissie aanwijzen voor het tellen van de stemmen ten behoeve van de benoeming van 21 schaduwraadsleden 

en het voorstel om zitting te nemen in deze commissie is Van den Doel, El Aichi en Kok. Even kijken, als we nou 

constateren dat het gewoon aanwijzing is dan is dat bepaald.   

2. Benoemingen. 

De voorzitter: En dan gaan wij over naar agendapunt 2. Dat is de installatie van eerst een tweetal leden die 

gekozen zijn in de raad maar nog niet de eed of belofte hebben afgelegd. En voor dat wij hun kunnen 

toelaten moeten we eerst vragen hoe dat gegaan is met het onderzoek naar hun geloofsbrieven. De 

voorzitter van de daartoe aangewezen commissie, de heer Visser, die zal ons verslag doen van het 

onderzoek. De heer Visser. Jurrit Visser, ja, CDA, want er zijn er 2. 

De heer Visser: Dank voorzitter. De commissie uit de raad van de gemeente Haarlem heeft de geloofsbrief 

en verder bij de kieswet gevormde stukken ontvangen die zijn ingezonden door de heer Jacques Amand, 

wonende te Haarlem. Op 12 april 2018 is bovengenoemd persoon benoemd tot lid van de gemeenteraad. 

De commissie rapporteert de raad dat zij de bovengenoemde bescheidde heeft onderzocht en in orde 

heeft bevonden en gebleken is dat de benoemde aan alle in de gemeentewet gestelde eisen voldoet. De 

commissie adviseert tot zijn toelating als lid van de gemeenteraad. 

De voorzitter: Ik begrijp dat u kunt instemmen met diens toelating tot de raad. Gaat u verder. 

De heer Visser: De commissie uit de raad van de gemeente Haarlem heeft de geloofsbrief en verdere bij de 

kieswet gevormde stukken ontvangen die zijn ingezonden door de heer Peter van der Mark, wonende te 

Haarlem. Op 26 maart 2018 is bovengenoemde persoon tijdelijk benoemd tot lid van de gemeenteraad tot 

en met 16 juli 2018. De commissie rapporteert de raad dat zij bovengenoemde bescheidde heeft 

onderzocht en in orde heeft bevonden en gebleken is dat de benoemde aan alle in de gemeentewet 

gestelde eisen voldoet. De commissie adviseert tot zijn toelating als lid van de gemeenteraad. 

De voorzitter: Daar stemt u duidelijk ook mee in om die toe te laten. Dan kunnen wij overgaan tot de 

daadwerkelijke, ja de installatie zelf dat is feitelijk aan de hand geweest maar voor dat ze hun werk ook 

echt kunnen doen dan is nodig dat zij de belofte uitspreken. Dus ik verzoek de heer van der Mark en de 

heer Amand om hier naar voren te komen. En ik verzoek aan de overige aanwezigen om te gaan staan. Het 

gaat bij iedere ceremonie ietsje anders. Toen iedereen werd geïnstalleerd deden we het gewoon in de 

rondten maar als het er zo weinig zijn dan gaat het iets persoonlijker hier direct voor mij. Ik lees de tekst 

van de belofte voor en ik verzoek u om daarna te antwoorden: dat verklaar en beloof ik, als ik uw naam 

heb genoemd. Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks nog middellijk, 

onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en 

beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middellijk, enig geschenk of enige 

belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de 

wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van het gemeentebestuur naar eer en geweten zal 

vervullen. Meneer Amand. 



De heer Amand: Ik verklaar dat. 

De voorzitter: Dat verklaar en beloof ik is de precieze tekst maar het lijkt me goed zo. En de heer van der 

Mark. 

De heer Van der Mark: Dat verklaar en beloof ik. 

De voorzitter: Goed, dan op basis van die belofte zijn nu aan alle verplichtingen voldoen en kunt u uw werk 

als lid, c.q. tijdelijk lid van de gemeenteraad, daadwerkelijk uitoefenen. En wij hebben een bos bloemen 

voor u. En ik wens u heel veel succes in dit mooie ambt. Wij gaan verder. Want omdat het werk in de 

gemeenteraad intensief is, en zeker in wat kleinere fracties ondersteuning zeer welkom is, hebben we de 

mogelijkheid dat er ook schaduwraadsleden functioneren en daar is ook een officiële procedure voor. Er 

zijn 21 schaduwraadsleden aangemeld en die hebben ook hun geloofsbrieven moeten inleveren. Als dat 

allemaal akkoord is dan volgt er een schriftelijke stemronde. Daarna wordt er geteld en daarna kunnen we 

ook aan hun vragen om de eed of belofte af te leggen. Maar eerst ga ik weer naar de heer Visser, CDA, om 

te vragen om het verslag van het onderzoek geloofsbrieven. 

De heer Visser: Dank voorzitter. Op grond van artikel 5 van de algemene commissie verordening worden 

de volgende personen voorgedragen als plaatsvervanger: de heer John Oomkens voor mevrouw Ienke 

Verhoeff, de heer Bas Sepers voor mevrouw Isabelle Wisse, de heer Jan Klaver voor mevrouw Eva de 

Raadt, de heer Maurits de Lint voor de heer Ron Dreijer, mevrouw Anne van den Berg voor de heer Frits 

Garretsen, mevrouw Corina Eckhard voor mevrouw Sibel Ozogül, mevrouw Lenneke Hoek voor de heer 

Frans Smit, mevrouw Femke de Leeuw voor mevrouw Annemieke Kok, de heer Remco Rhee voor de heer 

Sander van den Raadt, mevrouw Sanne van Galen voor de heer Jacques Amand, de heer Martin Faber, de 

heer Roel Schepers, mevrouw Rina Stroo voor de heer Moussa Aynan, de heer Kwee Tjoe Houw, de heer 

Danny van Leeuwen, de heer Remco Trompetter voor de heer Gertjan Hulster, de heer Diederik Moor, de 

heer Chris Eisbrandy en mevrouw Marjan Zoon voor mevrouw Louise van Zetten, mevrouw Annemieke 

Berg voor de heer Frank Visser en de heer Johan Slik voor de heer Frank Visser. De commissie belast met 

het onderzoek van de geloofsbrieven van genoemde heeft de geloofsbrieven in orde gevonden. De 

commissie adviseert de raad om betrokkenen toe te laten voor de benoeming als plaatsvervanger in de 

commissies van advies.  

De voorzitter: Dank u wel. Ik begrijp dat u instemt met dit verslag, maar in dit geval is er ook nog een 

schriftelijke stemronde nodig. En de vraag is of u het formulier wat u hebt ontvangen wilt inleveren en of 

de zojuist benoemde stemcommissie aan de slag wil gaan om de uitslag van de stemming vast te stellen. 

De stemcommissie heeft zijn werk gedaan. Als u weer wilt gaan zitten. Ik heropen de vergadering en ik heb 

te horen gekregen dat er 37 raadsleden aan de stemming hebben deelgenomen. Der is namelijk nog een 

afwezige, mevrouw Otte, dat was me net ontgaan maar die is ook niet aanwezig. En dat de 37 allemaal 

instemmen met de benoeming van de schaduwraadsleden. Dus dat betekend dat er volgens mij niets meer 

in de weg staat om de eed of belofte af te leggen. En ik wil, want de schaduwraadsleden die zijn hier ook in 

grote getalen, ik wil u uitnodigen om hier naar voren te komen. Het wordt een hele grote groep, maar het 

lijkt me toch dat dat het beste is. Wij gaan staan, de overige aanwezigen, u ook trouwens. Maar u hier in 

het midden tussen de tafels van de raadsleden. Dames en heren, als u allemaal een gepaste stilte in acht 

wilt nemen zodat wij op een ordelijke wijze de eed en belofte kunnen afnemen. Ik ga eerst de tekst van de 

eed voorlezen en dan de mensen noemen die de eed afleggen en verzoek hen om, wanneer uw naam 

genoemd is, de rechter hand op te steken en te antwoorden: Zo waarlijk helpe mij God almachtig. Daarna 

lees ik de tekst voor van de belofte en lees de namen voor van diegene die de belofte afleggen en verzoek 

als ik uw naam noem te antwoorden: dat verklaar en beloof ik. Ik lees u de tekst voor van de eed. Ik zweer 

dat ik, om tot schaduw lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks nog middellijk, onder welke naam 

of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik om iets in dit ambt te 



doen of te laten, rechtstreeks nog middellijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen  of zal 

aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn 

plichten als schaduwraadslid naar eer en geweten zal vervullen. Mevrouw Annemieke Berg- Overbeek. 

Mevrouw Berg- Overbeek: Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 

De voorzitter: De heer Johan Slik. 

De heer Slik: Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 

De voorzitter: De heer Jan Klaver. 

De heer Klaver: Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 

De voorzitter: De heer Maurits de Lint. 

De heer De Lint: Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 

De voorzitter: Dan lees ik de tekst voor van de belofte. Ik verklaar dat ik, om tot schaduw lid van de raad 

benoemd te worden, rechtstreeks nog middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of 

gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, 

rechtstreeks nog middellijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof 

dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als 

schaduwraadslid naar eer en geweten zal vervullen. De heer John Oomkens. 

De heer Oomkens: Dat verklaar en beloof ik. 

De voorzitter: De heer Bas Sepers. 

De heer Sepers: Dat verklaar en beloof ik. 

De voorzitter: Mevrouw Anna van den Berg. 

Mevrouw Van den Berg: Dat verklaar en beloof ik. 

De voorzitter: Mevrouw Corina Eckhard 

Mevrouw Eckhard: Dat verklaar en beloof ik. 

De voorzitter: Mevrouw Lenneke Hoek. 

Mevrouw Hoek: Dat verklaar en beloof ik. 

De voorzitter: Mevrouw Femke de Leeuw. 

Mevrouw De Leeuw: Dat verklaar en beloof ik. 

De voorzitter: De heer Remco Rhee. 

De heer Rhee: Dat verklaar en beloof ik. 

De voorzitter: Mevrouw Sanne van Galen. 



Mevrouw Van Galen: Dat verklaar en beloof ik. 

De voorzitter: De heer Martin Faber. 

De heer Faber: Dat verklaar en beloof ik. 

De voorzitter: De heer Roel Schepers. 

De heer Schepers: Dat verklaar en beloof ik. 

De voorzitter: Mevrouw Rina Stroo. 

Mevrouw Stroo: Dat verklaar en beloof ik. 

De voorzitter: De heer Kwee Tjoe Houw 

De heer Kwee Tjoe Houw: Dat verklaar en beloof ik. 

De voorzitter: De heer Danny van Leeuwen. 

De heer Van Leeuwen: Dat verklaar en beloof ik. 

De voorzitter:  De heer Remko Trompetter. 

De heer Trompetter: Dat verklaar en beloof ik. 

De voorzitter: De heer Diederik Mohr. 

De heer Mohr: Dat verklaar en beloof ik. 

De voorzitter: De heer Chris IJsbrandy. 

De heer IJsbrandy: Dat verklaar en beloof ik. 

De voorzitter: En mevrouw Marian Zoon. 

Mevrouw Zoon: Dat verklaar en beloof ik. 

De voorzitter: Dan bent u op grond van uw stemming door de raad, de kiezing door de raad en de 

afgelegde eed of belofte geïnstalleerd als schaduwraadslid. Ik feliciteer u daarmee van harte en ik stel voor 

dat we het als volgt doen zodat iedereen u ook kan feliciteren. Als u nou gewoon een rondje maakt. Dan 

kunt u gefeliciteerd worden en als u klaar bent met het rondje dan zijn er bloemen en ik wens u allemaal 

een hele mooie tijd. Dames en heren. Damens en heren, hoewel ik me voor kan stellen dat er nog allerlei 

behoefte is om even van gedachte te wisselen vraag ik de leden van de raad om toch gewoon hun plaats in 

te nemen en de andere om hun gesprekken te staken, want wij hebben nog een agendapunt.  

3. Reflectie op voortgang besprekingen nieuw bestuur. 

De voorzitter: Op de agenda staat nog het punt: reflectie op de voortgang van besprekingen om te komen 

tot een nieuw bestuur. Er is gelegenheid aan de voorzitter van die. De heer Berkhout, als hij daar behoefte 

aan heeft om daar nog een verklaring over af te leggen. De heer Berkhout. 



De heer Berkhout: Ja hoor, voorzitter. Ik zal het wel kort houden dan kan iedereen straks weer door gaan 

met elkaar feliciteren. Ik vrees dat ik u namelijk niet al te veel te vertellen heb. Zoals ik vorige week 

donderdag aangaf gingen we fase van de verdiepende verkenning in. Nou daar bevinden we ons 

momenteel nog steeds in met de 4 partijen. Dat gaat goed. Dat is dinsdagavond afgetrapt, op de dak-kas, 

zoals u wellicht in het Haarlems Dagblad heeft kunnen zien. En deze verkenning zal ook nog zijn vervolg 

vinden in de komende dagen en in algemene zin kan ik daarover zeggen dat het doel tweeledig is. Zowel 

het vinden van overeenkomsten maar ook eventjes het afpellen van de verschillen. En die verschillen zijn 

er, dat weten we als je al de verkiesprogramma’s naast elkaar legt. Maar hoe diep zijn die en zijn die 

overbrugbaar. Dat is waar we mee bezig zijn en dat is wat ik u op dit moment kan melden en als we vanuit 

die fase een volgende fase ingaan, of die verschillen blijven onoverbrugbaar, dan kom ik hier weer terug. 

Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Mocht iemand daar nog een behoefte hebben om te reageren dan kan dat. Ik 

begrijp dat mevrouw van Zetten in ieder geval die behoefte heeft. Mevrouw van Zetten. 

Mevrouw Van Zetten: Nou ik wil wel even iets vragen. Het is natuurlijk heel summier wat wij te horen 

krijgen, dat snap ik dan ook wel. Wat mij wel opviel, want ik zag inderdaad de foto in het Haarlems Dagblad 

van de dak-kas, nou dat is allemaal transparant en open. En als ik als buitenstaander die foto zie dan zie ik 

gewoon 3 wethouders die meedoen met de coalitiebespreking of de verdiepende verkenning als ik het zo 

kan zeggen. En dan zal ik als burger van deze stad denken van: die zitten hun baantje te regelen. En dat is 

dan even een beetje, dat klinkt misschien heel negatief. Ik zie meneer Snoek daar ja knikken. Nee maar, 

dat is de keerzijde van transparant en open. Ik vind het prima dat jullie het  doen maar er is wel gedacht: 3 

wethouders zitten er in die dak-kas. Dus dat wil ik dan even meegeven. Het is helemaal geen kritiek want 

het is goed als mensen met kennis van zaken van het bestuur meedoen met de coalitieonderhandelingen. 

Ik vraag me af hoeveel keer per week gaan jullie overleggen, als we het er dan toch even bij mogen 

houden. Mogen wij ook in die dak-kas komen kijken? Is het zo transparant dat we ook mee mogen 

luisteren? Of is dat niet de bedoeling? 

De voorzitter: Ik kijk even of er nog andere zijn want dat lijkt me verstandig om die allemaal te gelijk te 

reageren. De heer Aynan. 

De heer Aynan: Ja voorzitter, dank u wel. De heer Berkhout dank voor het bijpraten. Het is inderdaad een 

beetje summier, vandaar een paar vragen van mijn kant. U zegt het doel is tweeledig. Overeenkomsten en 

verschillen. Nou die overeenkomsten kunnen we zelf natuurlijk wel een beetje uitvinden want dat zijn de 

verkiezingsprogramma’s. Maar de verschillen, en dan heel expliciet, bent u over het praten over de koepel. 

Vervolgvraag is de stad meenemen. Daar heeft u helemaal aan het begin, was u daar toch wel 

openhartiger dan nu. Ik hoor u daar nu  helemaal niks meer over zeggen. Wanneer word de stad 

meegenomen. Want het symbool, het is open, transparant, een kas je kan naar binnen kijken. Maar wij 

lopen liever naar binnen en nog liever beslissen we mee. Heeft u daar ideeën over? Dank u wel.  

De voorzitter: Dank u wel. Nog andere raadsleden die op dit moment behoefte hebben om iets te zeggen 

of te vragen? Dat is niet het geval. De heer Berkhout. 

De heer Berkhout: Ja, voorzitter. Ik was al benieuwd eigenlijk. Ik stond een beetje op de uitkijk op het dak 

waar mevrouw van Zetten bleef. Helaas niet gezien. U was gewoon welkom om in ieder geval mee te 

kijken. Daar houdt het dan wel weer op natuurlijk.  

Mevrouw Van Zetten: Nou meneer Berkhout ik wist niet dat u op dinsdagavond daar aan het vergaderen 

was hoor. Dus als u dat bericht had verspreidt via de WhatsApp-lijsttrekkersgroep. Dan was ik natuurlijk 

wel u even een hand komen schudden. 



De heer Berkhout: Goed om te weten. Nee, in algemene zin. Volgens mij had u 2 vragen. Of 1 opmerking 

over het aantal aanwezige wethouders. Volgens mij zei u het aan het slot van uw verhaal goed. Ik kan 

trouwens overigens alleen maar spreken over de onderhandelingsdelegatie van GroenLinks. Dat is bij de 

andere partijen aan hun om dat te zeggen maar wij hebben daar de afweging in gemaakt als het gaat om 

kennis van zaken zoals u dat schetst. Daarnaast is het zo dat u vroeg naar de frequentie van de gesprekken. 

Er is 1 gesprek geweest en er volgen nog 2 gesprekken dit weekend. En dan wil ik even de balans opmaken. 

Dat kan ik u meegeven. En dan wat betreft de heer Aynan van Jouw Haarlem. Ja dat zal na deze 

vergadering waarschijnlijk duidelijk worden in de commissie hierna ook over het onderwerp de koepel de 

verschillen bestaan. En ook dat onderwerp zal voorbij komen in deze gesprekken. Ja? Daarnaast zegt u de 

stad meenemen. Dat klopt. Dat heb ik gezegd en daar ben ik nog steeds voornemens te doen. Daar heb ik 

ook geproefd dat bij de andere partij die behoefte ook bestaat maar dat is wel, ik ben nu zeg maar eventjes 

aan het kijken hoe je dat kan inpassen in dit proces. Dus ja, ben ik mee bezig. In een volgende update hoop 

ik daar echt meer informatie over te geven. Is ook eventjes afhankelijk van hoe deze gesprekken natuurlijk 

verlopen maar daar wordt al wel over nagedacht. Want dat heeft ook tijd nodig, wordt aan gewerkt. Dat 

kan ik u  meegeven. 

De voorzitter: Dank u wel. Goed, wij zijn benieuwd naar het vervolg maar dat horen we terzijdetijd 

ongetwijfeld. Voor dit moment zijn we met de raadsvergadering klaar. Daarna vindt in deze zaal de 

commissie ontwikkeling plaats dus ik stel voor dat wij deze zaal daarvoor verlaten zodat die gereed 

gemaakt kan worden voor de commissie. 

4. Sluiting. 

De voorzitter: Ik sluit de vergadering. 


