
Kort verslag 
 

Datum raadsvergadering: donderdag 17 mei  2018 

 

 

 

1  Opening 

 

2  Vragenuur 

De vragen van Trots Haarlem over drugsoverlast worden beantwoord door burgemeester 

Wienen. 

 

3 Vaststellen van de agenda 

Als leden stemcommissie worden benoemd: mevrouw Sterenberg en de heren Aynan en 

Rijssenbeek 

 

Ingelast: 

Reflectie coalitieonderhandelingen 
Uitgesproken in de Raadsvergadering van 17 mei 2018 door Robbert Berkhout staat onderaan het 

verslag. 

 

4 Benoemingen 

benoemd als schaduwraadsleden: 

mevrouw Sietske Dreschler voor de heer Frank Visser (Fractie Christenunie), 

de heer Joris Krouwels voor mevrouw Dilia Leitner (D66), 

mevrouw Eelkje van der Veen voor de heer Misja de Groot (D66) 

 

benoemd in raadsfuncties zijn: 

als voorzitter van de raadscommissie Beheer/tevens lid van het presidium 

De heer J. Boer 

 

als voorzitter van de raadscommissie Samenleving/tevens lid van het presidium 

De heer A.R. Dreijer 

 

als voorzitter van de raadscommissie Bestuur/tevens lid van het presidium 

Mevrouw S.K. Klazes 

 

als voorzitter van de raadscommissie Ontwikkeling/tevens lid van het presidium 

Mevrouw D.C. Leitner 

 

als plaatsvervangend raadscommissievoorzitters: 

De heer J.P.J. Drost 

De heer B. van Leeuwen 

Mevrouw M.C.M. Schopman 

Mevrouw L.C. van Zetten 

 

als extra lid van het presidium: 

De heer F.H. Garretsen 

 

 

 

 



als lid van de Rekenkamercommissie: 

De heer J.W. Blokpoel 

De heer M. de Groot 

De heer G. Hulster 

Mevrouw S.M.L.M. Schneiders-Spoor 

Mevrouw I.P. Wisse 

 

als vice-voorzitter van de raad / tevens lid van het presidium:  

mevrouw M.C.M. Schopman 

 

5 Bekrachtigen geheimhouding 

 

De geheimhouding is bekrachtigd op de bijlagen van: 

 

Parapluplan Parkeernormen 2018/74384 t.w.: 

   - Bijlage C wijzigingsoverzicht 

    

Verkoop Deliterrein en afsluiten anterieure overeenkomst -zware voorhangprocedure 

  2018/65574 t.w.: 

   - Bijlage 1 Concept Anterieure verkoopovereenkomst 

 

Bijlage 1 Concept Anterieure verkoopovereenkomst Wensen en bedenkingen Overeenkomst 

Nieuwbouw Spaarne Gasthuis 2018/10162 t.w.: 

      - Bijlage bij Brief Toezeggingen Nieuwbouw Spaarne Gasthuis 

      - Bijlage 2 Residuele grondwaardeberekening 

        De fractie Trots Haarlem stemt tegen de bekrachtiging van de geheimhouding op de 

        bijlagen van Overeenkomst Nieuwbouw Spaarne Gasthuis 

 

Vaststellen stedenbouwkundig programma van eisen Deliterrein partiële herziening t.w.: 

        - Bijlage C Wijzigingsoverzicht Stedenbouwkundig Programma van Eisen Deliterrein 

 

6 Ingekomen stukken (zie lijst onderaan agenda) 

Op verzoek van Jouw Haarlem te agenderen in de commissie ontwikkeling van 

    24 mei agendapunt 17: 

        - NVM - Raadsadres aanbevelingen woningmarkt 

        -  Brief inzake Ontwikkelzone Zuid-West planning van de bouw van nieuwe  

              woningen waaronder sociale woningen 

 

        Op verzoek van Jouw Haarlem te agenderenin een commissie Beheer bij onderwerp 

Het parkeerbeleid: 

         - Parkeerbeleid rondom Geel-Wit 

         - Parkeerbeleid Spaarnwoudestraat 
          

Op verzoek van Hart voor Haarlem te agenderen: 

         - 2018192293 R. Mooijekind - Informatie over het bestaan van opnamen 

        (beeld +geluid) van de besloten vergaderingen 
 

7       Vaststellen bestemmingsplan Parapluplan Parkeernormen Haarlem 2018 

         Besluit: conform 

 

8       Vaststellen beheersverordening Oosterduin 

           Besluit: conform 

 

 



 

9       Kadernota en ontwerpbegroting 2019 gemeenschappelijke regeling Cocensus 

         Besluit: conform 

 

10     Begrotingswijziging organisatiewijziging 2018 

         Besluit: conform 

 

11     Vaststellen stedenbouwkundig programma van eisen Deliterrein partiële 

         herziening 

         Besluit: conform 

         De fracties VVD, Trots Hlm, Jouw Haarlem en SP geven een stemverklaring 

 

11.1 Motie Woningdelen op het Deliterrein (004) 

        De motie ingediend door de fracties SP PvdA Trots Hlm en Jouw Haarlem wordt 

        aangenomen 

        De fractie(s) SP PvdA Trots Hlm, Jouw Haarlem, OPH, GLH en AP stemmen voor de 

        motie 

 

12   Zienswijze op verantwoording 2017 en globale begroting 2019 Metropoolregio 

       Amsterdam 

       De fracties VVD, Jouw Haarlem, SP en Trots Hlm geven een stemverklaring 

 

12.1 Motie Platform Mobiliteit 

        De motie ingediend door de fracties Jouw Haarlem, D66, GLH, Trots Hlm, AP, OPH, 

        CU en SP wordt aangenomen 

        De fractie(s) Jouw Haarlem, D66, GLH, Trots Hlm, AP, OPH, CU, SP, HvH en VVD 

        stemmen voor de motie 

 

12.2 Motie Haarlem in vervoering 

        De motie ingediend door de fracties Jouw Haarlem, D66, GLH, Trots Hlm,AP en OPH 

        wordt aangenomen 

        De fractie(s) Jouw Haarlem, D66, GLH, Trots Hlm, AP, OPH, SP, CU en HvH 

       stemmen voor de motie 

 

12.3 Motie SP geeft steun aan het initiatief van Groen Links incl Initiatiefvoorstel Lightrail 

        De motie ingediend door de fracties SP, AP en Trots Hlm wordt raadsbreed aangenomen 

 

In verband met technische storingen is de vergadering gestopt. Overige agendapunten 

en moties zullen in de volgende raadsvergadering worden behandeld. 

 

Verkoop Deliterrein en afsluiten anterieure overeenkomst 

Wensen en bedenkingen Overeenkomst Nieuwbouw Spaarne Gasthuis 

- Motie PvdA, GLH, OPH,SP en AP Gedifferentieerd Niet Verkeerd 

- Motie Trots H lm P+R bij Spaarne Gasthuis Zuid versie 2 

 

Moties Vreemd 

- Motie AP Haarlem zwerfafvalvrij 

- Motie AP Afval scheiden school en zorg 

- Motie AP Raaks rechtdoor 

- Motie CDA HvH SP en AP Fietsdepot in fietskelder 

- Motie PvdA SP GLH OPH CU AP CDA Trots HLM 'Remise ... In geschonden afspraken 

  kan je niet wonen!' 

- Motie SP PvdA Trots Hlm Gelijke kansen zijn niet genoeg 

- Motie Trots Uitstel bouwfase Woontoren op Sportpark Pim Mulier 

- Motie Jouw Haarlem Gonnetstraat 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/Motie-SP-PvdA-Trots-Hlm-Woningdelen-op-het-Deliterrein-004.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/Motie-JH-D66-GLH-Trots-HLM-AP-OPH-CU-SP-Platform-Mobiliteit.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/Motie-JH-D66-GLH-Trots-Hlm-AP-OPH-Haarlem-in-vervoering.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/Motie-SP-Haarlem-geeft-steun-aan-het-initiatief-van-Groen-Links-003-incl-IV-GLH.pdf


Uitgesproken in de Raadsvergadering van 17 mei 2018 door Robbert Berkhout 

"Voorzitter, 

Ik zal vandaag een wat uitgebreider terugkoppeling geven van de stand van zaken voor wat 

betreft de onderhandelingen. Ik sta hier namens de onderhandelende partijen. 

Ik kan u zeggen het proces bevindt zich in een afrondende fase. We zijn er bijna. De laatste 

loodjes. Maar die wegen wel het zwaarst. 

En er zijn een aantal zaken die wij met u moeten delen. 

1.We hadden er al eerder uit willen zijn. Ik wordt ongeduldig. Maar de voormalig nestor heeft me 

verteld. Neem je tijd. Zorgvuldigheid is het belangrijkst. 

En in die fase zitten we nu. Daarnaast zal het u ook niet verbazen dat zo'n proces ook een aantal 

formele stappen moet doorlopen. Als de onderhandelaars eruit zijn, wat naar wij vermoeden snel 

kan gebeuren dan moet zoiets bij de fracties teruggelegd worden maar moeten er ook 

ledenvergaderingen worden uitgeschreven. Zoiets kost ook tijd. Maar iedereen moet hierin 

worden meegenomen. 

Belangrijk ook vinden wij het om u als hele raad hierin mee te nemen. En ik moet eerlijk zeggen 

dat ik dat soms wel lastig vindt. 

Ik ga u zo wat vertellen over de inhoud. De plannen die we hebben voor de stad. Die zijn 

natuurlijk nog niet hard maar net als bij Amsterdam geven we dan aan wat we als 

onderhandelaars in gedachten hebben. 

Maar op 1 punt moet ik iets uitleggen. Ik heb hier vanaf het begin gezegd dat ik wilde streven 

naar een open akkoord. Een akkoord op hoofdlijnen. Dat is niet gelukt. Dat zeg ik u eerlijk. Dat 

betekent niet dat het akkoord nu dichtgetimmerd is. Maar 6 kantjes op hoofdlijnen is het ook niet 

geworden. 

En dat heeft ermee te maken dat wij ook ambities hebben. Dat we ook actie willen. En dan moet 

je afspraken maken. Dan kan je niet vaag blijven. Ik vind actiepunten ook iets anders dan 

dichtgetimmerd. 

En, en daar ben ik wel trots op. De actiepunten zijn punten van de 4 partijen maar juist ook 

punten uit de stad, punten die ik van jullie heb meegekregen. 

De ontwikkelzones worden toekomstwijken. Er komt een loket voor de bijstand. Er gaat snel 

gebouwd worden. Er komt meer capaciteit en aandacht voor erfgoed en kwaliteit van de openbare 

ruimte. We worden een 'global goals gemeente' zoals u al in de krant kon lezen. 

En dan qua inhoud. We zijn van plan flinke stappen te gaan maken met duurzaamheid. De 

energietransitie krijgt een boost. Ook maken we werk van de problematiek rondom fietsparkeren. 

Ik kan u nog niet alles mededelen. Ik blijf op hoofdlijnen maar dit zijn zaken die serieus staan 

opgenomen. 

Dan iets anders. Iets wat ook al langer boven de markt hangt. De wethouderskandidaten van 

GroenLinks. Die kan ik u vanavond met trots mededelen. Dat zijn namelijk twee vrouwen 

geworden. Naast onze huidige wethouder Cora Yfke Sikkema dragen wij Marie Therese Meijs 

voor als kandidaat wethouder namens GroenLinks. Marie Therese heeft tussen 2002-2006 in de 

raad gezeten namens GroenLinks. Is voorzitter geweest. Is Haarlemse. Is directeur geweest van 

een basisschool en werkt ook momenteel binnen het onderwijs. Dit zijn twee kandidaten die ons 

groene en sociale gezicht de komende jaren kunnen uitdragen. 

En dan het bestuursakkoord. Dat heeft alles te maken met de bestuurscultuur. In alle gesprekken 

met de partijen heb ik geproefd dat er behoefte is om samen met elkaar aan de stad te gaan 

werken. En dat we niet willen dat een coalitie de oppositie niet serieus neemt of een oppositie de 

boel vertraagd om het vertragen. We zijn met z'n allen 39'en volksvertegenwoordigers. Ook heb 

ik gehoord dat er de behoefte is om strakker te vergaderen. We ook wel eens mogen vernieuwen 

en dat we het contact met de stad willen verbeteren. Want daar zijn sommige partijen echt veel 

beter in dan anderen. Dat alles maakt dat ik namens de onderhandelende partijen u afgelopen 

vrijdag heb gevraagd of we in gezamenlijkheid een bestuursakkoord kunnen en willen opstellen. 

En u reageerde met enige reserve. En dat begrijp ik. Want het moet en kan niet zo zijn dat hier 

een coalitie met zo’n bestuursakkoord ook nog even probeert de oppositie vier jaar lang de mond 

te snoeren onder het mom van we moeten wel lief zijn naar elkaar. Dat zou ik ook niet accepteren 

als ik in de coalitie zat. En ik heb u net verteld dat het concept akkoord in dit stadium niet zo 

open is als dat ik voorafgaand aan dit proces had gehoopt. Daar staat tegenover dat dit akkoord 

echt een ambitie uitstraalt om aan de slag te gaan de komende jaren. Geen woorden maar daden. 

En dat zouden we graag samen met u doen. Door voorstellen goed aan te scherpen. Juist om die 

stad beter te maken. Ik zie ook vanavond veel moties die een zelfde koers bevatten. Als het gaat 

om circulaire economie, woningbouw of regionale bereikbaarheid. Samen staan we sterker. 

We doen dat graag in gezamenlijkheid en stel ons daarbij nederig op. Want we beseffen ons 



terdege dat het ook de oppositie iets moet opleveren. 

Tot slot hoe nu verder. Zoals gezegd we hopen er snel uit te zijn. Maar dan moeten er nog wat 

zaken geregeld worden. ALV’s moeten worden uitgeschreven en integriteitschecks gevoerd. Ook 

willen we graag het akkoord met u bespreken. Hoe ik het nu zie zouden eind mei ALV’s kunnen 

worden georganiseerd voor de partijen die dat willen. Dan zouden we daarna zo snel mogelijk 

een moment moeten plannen om samen met u het akkoord te bespreken en toe te lichten. 

Dan kan daarna de presentatie naar buiten toe plaatsvinden. We zouden u daarbij van harte willen 

uitnodigen. 

Tot zover. Voorzitter. Dank u wel." 


