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1. Opening  

Audio ontbreekt 

2. Vragenuur  

De heer Amand: …heeft en de veiligheid van de buurtbewoners aldaar. 

De voorzitter: Ja, het is wel een vraag die een bijzonder algemeen karakter heeft: wat doe je daar aan? Daar 

kan je heel lange beschouwingen over houden en ik denk ook discussies over voeren, over wat de 

mogelijkheden zijn, de wettelijke mogelijkheden, de sanctie-instrumenten, de beperkingen. Lijkt me niet dat 

dit het moment is om daar een lang verhaal over te gaan houden. Dus ik laat het op dit moment bij de 

verzekering dat bekend is dat er op een aantal plekken inderdaad sprake is van overlast en dat wij indringend 

als gemeente en samen met de politie aan het kijken zijn wat wij daaraan kunnen doen. 

De heer Amand: Mag ik nog even, voorzitter? 

De voorzitter: Ja? 

De heer Amand: Even nog een vraag erbij: in welke termijn denkt u dit probleem opgelost te hebben? 

De voorzitter: Dat kan ik niet zeggen, ik kan wel zeggen dat wij in ieder geval daar waar zich zaken voordoen, 

dat wij daar in een redelijke termijn, en meestal gaat het dan over weken, kijken wat we daaraan kunnen doen 

en instrumenten kunnen inzetten. Of dat het probleem ook echt oplost, dat zullen we moeten afwachten. 

Want juist als het hier om gaat heb je te maken met heel veel wettelijke regels die maken dat je soms wel en 

soms niet instrumenten hebt om het probleem echt op te lossen. Maar in ieder geval is het een zaak die 

prioriteit heeft als er sprake is van echt forse overlast: hoe kunnen we dat voor mensen zo snel mogelijk 

beëindigen of tot aanvaardbare proporties terugbrengen? Goed, dan gaan we naar de fractie van de VVD die 

ook vragen heeft. 

Mevrouw Otten: Dank u, voorzitter. Wellicht heeft de burgemeester deze week in het Haarlems Dagblad 

kunnen lezen dat de VVD Hannie Schaft wil voordragen als ereburger van Haarlem. Samen met haar zussen 

Truus Menger en Freddy Dekker. Om dit te bereiken kan ik pas volgende maand een motie indienen, die 

ongetwijfeld de steun heeft van hele gemeenteraad. Ze kunnen ook nu, om vertraging te voorkomen en het 

actueel te houden zo vlak na de herdenking, het college vragen om de procedure voor het verlenen van het 

ereburgerschap van  Hannie en haar zussen direct te starten. En hier aansluitend vraag ik ook mijn collega 

raadsleden in te stemmen, we kunnen zo voldoen aan de wens van vele Haarlemmers en wordt de motie 

overbodig. 

De voorzitter: Laat ik beginnen te zeggen dat volgens mij de status van Hannie Schaft volstrekt onomstreden 

is. Als er iemand is die in Haarlem eer verdient en ook eer krijgt, dan is het Hannie Schaft met 

straatnaamgeving, met een monument, met een herdenking, met een kranslegging, met allerlei andere 

vormen van aandacht voor de uitzonderlijke moed die zij met haar medeverzetsstrijders en strijdsters aan de 



dag heeft gelegd. Dus laat daarover geen enkel misverstand bestaan. Als het gaat om de procedure rond een 

ereburgerschap, daar hebben we in Haarlem een zeer terughoudende opstelling in. We hebben er ooit één 

gehad en die is geruime tijd overleden, dus we hebben er nu geen een meer. En ik stel voor dat we niet nu hier 

daar met elkaar over hebben en zeker niet in het kader van een raadsvraag, maar dat nu deze vraag is 

opgeworpen dat, ik zorg dat op de ordentelijke manier die daarbij hoort dat een keer wordt besproken in het 

gremium wat daarbij hoort. Dat kan zijn de commissie, het kan ook zijn dat je dat met een 

fractievoorzittersoverleg doet. Maar in ieder geval, het lijkt mij een zaak waar je gewoon met elkaar de 

aandacht aan geeft die daarbij hoort. Overigens zijn die beide zussen die u noemt geen zussen van Hannie 

Schaft maar zussen van elkaar, de zussen Oversteegen. Dus wat mij betreft pak ik het punt wel op en waar dat 

toe leidt, dat zullen we zien. 

Mevrouw Otten: Voorzitter, bedankt voor uw toezegging. En ik ben natuurlijk heel erg benieuwd op welke 

termijn u dat gaat oppakken. 

De voorzitter: Ja dat is, dat bespreken we dan met de raad. Het is in ieder geval een zaak waar de raad over 

gaat en niet het college.  

De voorzitter: Wij gaan naar de agenda. 

Mevrouw Otten: Voorzitter, mag ik dan een vraag stellen? Wat bedoelt u met: we bespreken het met de raad? 

Want het voorstel is nu: jongens, we zetten u aan het werk. 

De voorzitter: Nee. Er wordt hier gewoon een vraag gesteld, een informatieve vraag want dat zijn deze vragen 

en daar geef je dan antwoord op. Ik denk een zaak als ereburgerschap dat bespreek je met of de 

fractievoorzitters of in een commissie en dan heb je het daar met elkaar over: hoe ga je daarmee om? En op 

basis daarvan komt er wel of niet een voorstel in de raad. Zo gaat het en zo moeten we het denk ik ook doen. 

En niet eventjes dat met elkaar zeggen: oh, dat doen we even. Dat lijkt me eerlijk gezegd verreweg het meeste 

recht doen aan waar we het hier over hebben. 

Mevrouw Otten: Voorzitter? Het spijt me maar ik vind het een heel onduidelijk antwoord. En wat ik eigenlijk 

vooral wil weten: op welke termijn gaat u dan dat overleg organiseren? 

De voorzitter: Ja, wat mij betreft kunnen we dat vrij snel doen. Maar nogmaals, ik vind dat het een procedure 

verdient die hoort bij deze zaak. En dat doen we niet bij een informatieve vraag aan het begin van een 

raadsvergadering en overigens ook niet bij motie. Want een ereburgerschap wordt niet bij motie verleend. 

Dus ik stel voor dat we het gewoon op de manier die daarbij hoort op korte termijn een keer bespreken. 

Mevrouw Otten: Oké, is het mogelijk om de brief met de procedure toe te sturen aan fractie? 

De heer Berkhout: Voorzitter? 

De voorzitter: We zullen zien. Ja, maar het is niet de bedoeling dat we nu een discussie gaan voeren over dit 

onderwerp. Het is een informatieve vraag. Als er behoefte is, ik kijk eventjes, er is een extra vraag al gesteld. 

De heer Berkhout. 

De heer Berkhout: Nou, ik kan me voorstellen, u legt het bij de raad neer omdat u zegt: er is maar een 

ereburger, dit moet je zorgvuldig doen… 



De voorzitter: Geweest, geweest. 

De heer Berkhout: Geweest. Dat horen we, dus ik denk dat dan het meest logische is om dat binnen het 

seniorenconvent op korte termijn te regelen. 

De voorzitter: Ik zal een uitnodiging doen uitgaan, dat heb ik gezegd. Dus dat zal ik doen. 

De heer Van den Raadt: Voorzitter? Nog een aanvullende vraag, dat staat in het reglement dat het mag. 

De voorzitter: Jazeker, dat zijn er al een paar geweest. Ja, gaat uw gang. 

De heer Van den Raadt: Ja, dat is ook heel goed. Ik snap dat zo’n procedure misschien iets tijd in beslag neemt. 

Is het misschien een leuk idee dat als het verzetsmuseum voor Hannie Schaft in de koepel wordt geopend, dat 

we dan haar meteen ook ereburger maken? 

De voorzitter: Ik vind echt de manier waarop we hiermee omgaan niet recht doen aan het verschijnsel 

ereburgerschap en ook trouwens niet aan Hannie Schaft. Ik zou echt willen voorstellen: laten we er gewoon 

met elkaar een echt goed gesprek over hebben op de plek waar dat hoort. En niet nu in een vragenuurtje 

eventjes dat met elkaar af proberen te kaarten. Dus het komt op korte termijn wat mij betreft aan de orde. 

3. Vaststellen van de agenda  

De voorzitter: Wij zijn toe aan de agenda. Er moet een stemcommissie komen ten behoeve van de schriftelijke 

stremmingronde die we hebben in deze raad, want er zijn nogal wat benoemingen van personen. En ik zou 

willen vragen aan mevrouw Sterenberg en de heren Aynan en Rijssenbeek om samen deze commissie te 

vormen. Ik begrijp dat, ik weet niet precies wat u zei, maar dat zal instemmend geweest zijn. 

De heer Aynan: Voorzitter, de rest is kandidaat, dus akkoord. 

De voorzitter: Goed. Dan gaan wij naar het voorstel om de verkoop Deliterrein en het afsluiten van de 

anterieure overeenkomst en de overeenkomst nieuwbouw Spaarne Gasthuis te behandelen na de 

bespreekpunten vanwege het feit dat het hier om een aparte categorie gaat in het kader van de zogenaamde 

zware voorhangprocedure. Is dat akkoord? Ja? En dan heb ik nog een punt, ik zou graag direct na de 

vaststelling van de agenda als extra punt de heer Berkhout willen verzoeken om ons even op de hoogte te 

stellen van de actuele stand van zaken in het proces om te komen tot een nieuw college. Als u zich daarin kunt 

vinden dan stellen we de agenda zo vast. 

De heer Visser: Voorzitter? 

De voorzitter: Ja? 

De heer Visser: U zei na het vaststellen van de agenda, ik neem aan dat u bedoelt: na de benoemingen? 

De voorzitter: Nee, ik bedoelde echt na de vaststelling van de agenda want ik ga er vanuit dat het kort kan. 

De heer Visser: Ja, want als het een heel debat wordt dan, ja oké. 

De voorzitter: Goed, oké. Dan geef ik het woord aan de heer Berkhout. 



De heer Berkhout: Ja, dank u wel voorzitter. Mijn eerste zin dus, was dus: ik zal vandaag een wat uitgebreidere 

terugkoppeling geven. Maar goed… Ja, dan krijg je een heel debat en dan moeten die benoemingen daarna 

nog. Nee, maar ik ga wel iets uitgebreider stilstaan, al is het maar omdat mevrouw Van Zetten daar echt naar 

snakt dat we eventjes wat meer gaan.. Nee, dat is ook heel goed recht. 

Mevrouw Van Zetten: Ik denk niet dat ik de enige ben. 

De heer Berkhout: Dat denk ik ook niet. Dus, ik ga beginnen. Nee, ja, ik sta hier vandaag namens de 

onderhandelende partijen. Dat doe ik al geruime tijd sinds 21 maart en ja, we zijn ook al flink aan de slag. Ik 

kan u zeggen; het proces bevindt zich in een afrondende fase. De laatste loodjes. Het is echt, we zijn er bijna. 

En daar ben ik ook blij om, daar zijn we allemaal blij om want het is ook zwaar, die laatste loodjes wegen ook 

het zwaarst. En er zijn een aantal zaken die ik dan aan de hand daarvan ook met u wil gaan doornemen. Dat 

heeft ook te maken met het proces tot nu toe. Een tipje van de sluier als het om de inhoud gaat: 

bestuursakkoord wat ik u heb voorgelegd en hoe nu verder. Maar om mee te beginnen, we hadden er al 

eerder uit willen zijn. En ik persoonlijk ook, ik word ook ongeduldig. Ik wil ook gewoon, het is nu wel, we willen 

door. Maar zoals voormalig nestor Jur Visser mij al zei aan het begin van deze periode: neem je tijd. 

Zorgvuldigheid is hier het allerbelangrijkst en slaap er soms een nachtje over. En dat blijkt toch wel waardevol 

advies te zijn, want ook als je in zo’n afrondende fase zit moet je dingen niet overhaast doen. We zijn zoals u 

allemaal weet, dan moet je zo’n proces ook zorgvuldig afronden. We hebben allemaal leden die we moeten 

informeren, ledenvergaderingen die je moet uitroepen, je moet puntjes op de i zetten, je moet je fractie 

meenemen, je moet u meenemen. Het zijn allemaal zaken die je dan heel zorgvuldig moet doen. Dus ook al 

worden we wat ongeduldig, dit ronden we goed af. Maar dat is een goed teken denk ik. En belangrijk vind ik 

ook om u hierover mee te nemen en daarom wil ik u ook wel wat vertellen over de inhoud wat we allemaal 

met elkaar hebben besproken, al die eindeloze vergaderavonden. Want het is nogal wat geweest. Ik kan u in 

algemene zin vertellen dat wij volgende week verwachten een onderhandelingsakkoord naar buiten te kunnen 

brengen, begin volgende week. En ja, dat is eigenlijk zeg maar het conceptakkoord waarbij je dat concept is 

omdat je nog aan eventueel aan je ALV voorlegt, maar daarmee deel ik wel met u wat wij als onderhandelaars 

hebben besloten in het programma. En daarmee hoop ik ook, ik kan u nu een aantal zaken eventjes op 

hoofdlijnen meegeven. De puntjes worden op de i gezet op dit moment, dus we zijn er nog niet. Maar 

volgende week dinsdag is dat dan in te zien. Maar dus één punt waar ik wel iets moet uitleggen en dat vind ik 

ook nogal lastig, want ik heb vanaf het begin af aan gezegd dat ik wilde streven, dat wij wilden streven, naar 

een open akkoord. En daar hadden we een idee bij, een idee van hoofdlijnen, gewoon echt, weet ik veel, zes 

kantjes max en de rest vullen we samen in. Dat is niet gelukt. En dat vind ik jammer, maar het is ook niet 

dichtgetimmerd geworden. Het is ook niet helemaal dat u niks meer te zeggen heeft de komende jaren. Maar 

de reden dat het geen open akkoord is van zes kantjes heeft ermee te maken dat als je iets wil, als je ambitie 

hebt, als je iets wil doen, dan moet je daar acties voor opschrijven, dan moet je met elkaar afspraken maken. 

Dan moet je als je aan de slag wil, kan je niet alles vaag en openlaten. En daar ben ik ook achter gekomen, daar 

zijn wij ook achter gekomen in deze afgelopen weken. Maar dan voldoe je dus niet aan het ideaal van zo’n  

open akkoord. Echter, in dat akkoord wat er nu op hoofdlijnen is, en bijna klaar is, heb ik wel het idee dat we 

recht doen aan de verkennende gesprekken die ik met alle partijen in het begin heb gevoerd. Punten die 

daaruit naar voren zijn gekomen. Maar ook de punten die de stad ons heeft meegegeven. Echt het gevoel dat 

daar veel in zit. Dus we hebben en die hoofdkoers en we hebben daar veel actiepunten, die ook meteen in 

principe, we gaan ook meteen iets doen. Het is de tijd van het, ik wilde heel graag ‘geen woorden, maar 

daden’ zeggen, maar er zijn een paar Ajacieden onder ons die dat toch echt pertinent niet zien zitten. Maar 

dat is het wel ook. Dus ik ben er ook wel trots op dat wij in staat zijn geweest als onderhandelaars, of nog mee 

bezig zijn, om dan echt wel met elkaar die gedeelde ambitie ook om te gaan zett... ook en dan gaan we ook 



actie ook. En dat, nou daar heb ik een aantal zaken voor. De ontwikkelzones zoals we die hebben worden 

toekomstwijken. Trots, let u op? Ja, daar zijn we trots op. Nee, … Er komt een loket voor de bijstand, 

Actiepartij. Er gaat ontzettend veel gebouwd worden en we hebben meer oog voor de wachtlijsten, om die 

terug te dringen. Daar is actie voor nodig. Er komt, mevrouw Van Zetten, meer capaciteit en meer aandacht 

voor erfgoed en de kwaliteit van openbare ruimte. We worden, misschien had u het al in de krant kunnen 

lezen, een Global Goals gemeente. Dat zijn wel acties die ik nu al aan u kan mededelen. Daar ben ik er trots op, 

dat hebben we ook opgehaald uit de stad, dat gaan we ook doen. En we gaan echt meters maken als het om 

duurzaamheid gaat. Daar zijn we het allemaal over eens als partijen. Dat is ook de kiezer heeft wat dat betreft 

gesproken 21 maart, en die energietransitie, ja dat is nu wel serieuze business. Die krijgt een boost. En ook zijn 

er allemaal van overtuigd dat het probleem, het toenemende probleem, hoewel het niet eens een probleem is 

eigenlijk, rondom fietsparkeren, dat we daar serieus werk van gaan maken. Dat betekent, daar heb je geld 

voor nodig. Dus dat zijn punten die ik u nu kan meegeven en zoals ik zei; begin volgende week zijn we van plan 

om dat onderhandelingsakkoord, zoals wij dat dan af hebben gerond begin volgende week hopelijk, aan u te 

presenteren en aan de stad te presenteren. Onder het voorbehoud van dat de leden van de desbetreffende 

partijen dat nog, nou ja, dat ook nog moeten inzien en op de ALV’s moet bespreken. Maar dan nog iets anders. 

En dat was ook iets wat al een tijdje boven de markt ging als ik af en toe de krant mocht geloven. De 

wethouderskandidaten van onze partij, van GroenLinks, die kan ik met u delen. Dat zijn namelijk twee 

vrouwen geworden. De eerste zit daar, dat is Cora-Yfke Sikkema, een wethouder die een flinke olifantenhuid 

heeft gekregen in de afgelopen periode en desalniettemin toch bereid is om daar vier jaar voor door het vuur 

te gaan en dat waardeer ik ontzettend in haar. Ja, dat is zeker waar, zo heeft iedereen wat. En we hebben ook 

nog een tweede vrouwelijke kandidaat. Wie is dat? Nee dat, haha, ik ben een beetje Donald Trump-achtig, die 

dat dan… Nee, maar het is, onze kandidaat heet Marie-Thérèse Meijs. En dat, zij is een oud-raadslid van ons, in 

de periode 2002-2006 is zij raadslid geweest voor GroenLinks hier. Ze heeft alle stappen doorlopen binnen 

onze partij; voorzitter geweest, campagneleider geweest. Zij is directeur van een basisschool geweest in 

Heemstede. Zij heeft nu een hoge positie bij een middelbare school hier in Haarlem. En zij wordt ons sociale 

gezicht, ons rode gezicht, de komende … nou rode gezicht is ook wel- ons sociale gezicht… Er zit daar 

misschien nog een partij die ook wat sociale gezichten heeft de komende periode, maar ik spreek nu vanuit 

GroenLinks. En ik ben er ook trots op, dat het, het is niet, dat wij twee vrouw kunnen presteren als 

wethouderskandidaten. God, daar zit ze. Daar zit ze. Yes. Dat zijn wat ons betreft twee top kandidaten. En ik 

zie er van harte naar uit om met hun te gaan samenwerken naast alle andere wethouderskandidaten de 

komende periode. Dus dat. Dan heb ik nog het punt het bestuursakkoord. Het bestuursakkoord, ja. Ik… Toen 

de vorige raad afscheid nam heeft nestor Jur Visser maar ook oud-raadslid Martien Brander, hebben ook ons 

de suggestie gegeven: kijk eens naar andere gemeentes als het gaat om bestuursakkoorden. Je hebt het 

beleidsakkoord waar wij mee bezig zijn als onderhandelende partij, je hebt een bestuursakkoord: hoe doe je 

dat nou met alle raadsleden, alle fracties? En zij gaven het voorbeeld van Leiden aan onderhandelende 

partijen mee: kijk daar eens naar. Vanaf het begin van deze verkenningsfase af aan heb ik dat ook gepolst bij 

alle partijen: hoe staan jullie daar tegenover? En het gaat dan met name over de bestuurscultuur: wat willen 

wij als gemeenteraad gezamenlijk de komende vier jaar? Ik heb toen in de verkennende gesprekken wel 

geproefd dat er de behoefte is om daar met elkaar over te praten. Tegelijkertijd besef ik mij heel erg goed dat 

ik, of dat wij als onderhandelende partijen of als grootste partij, ook daarmee de indruk kunnen wekken: wij 

willen nog even tegen de oppositiepartijen zeggen dat ze niet te moeilijk moeten gaan doen de komende vier 

jaar. Dat gaan we dan even vastleggen in handtekeningen. Dat zou ik nooit ondertekenen als ik oppositielid 

zou zijn. Dus dat begrijp ik. Dat is ook niet de intentie van zo’n bestuursakkoord. En het enige wat ik denk, wat 

wij als onderhandelende partij ook denken, wat ik ook heb geproefd is: je wil wel iets met elkaar. Je wil wel 

het beste uit elkaar naar boven halen, scherp zijn op die inhoud. Dit debat weer echt laten leven. Ook de stad 

tegemoet kunnen treden. En daar kunnen we nu iets aan doen met z’n allen. En dan wil ik mij ook, en dan 



willen wij ons ook heel bewust, heel nederig daar in opstellen dat ook de oppositie daar de meerwaarde van 

ziet. En dat je dus, en ik zie, ik heb altijd nog het voorbeeld van de heer Aynan in gedachte. Hij zei het ook en 

we hebben het ook samen meegemaakt tijdens de campagne: de escape room die wij toen als lijsttrekkers 

ingingen. En dan was het idee: hoe kom je daar zo snel mogelijk uit? Nou, stop daar een paar fractievoorzitters 

in en die willen razendsnel weg. Nee, wat er gebeurde is: we gingen samenwerken. En we kwamen er volgens 

mij binnen een recordtijd uit. En vulde elkaar aan. En dat was wel, iedereen was daarna beetje verbaasd over 

die ervaring omdat we meestal elkaars verschillen aanstippen: Wij zijn heel erg anders dan die partij, want wij 

vinden dat niet.. En hier moesten we, zag je opeens dat iedereen zijn eigen meerwaarde had waardoor we 

konden samenwerken. En dat was een eyeopener volgens mij die de heer Aynan ook nog aan mij meegaf maar 

die ik zelf ook ervaarde. Ik denk als we in die trant iets kunnen de komende vier jaar, dan sta ik daarvoor open. 

En die behoefte heb ik ook geproefd bij de andere partijen. Maar met de kanttekening die ik net heb gemaakt: 

als u het gevoel heeft dat alleen de coalitiepartijen daarbij de winst hebben, dan doen we het niet. Want zo 

simpel is het ook. Dus dat, daar hoor ik graag uw reactie op. Ja, dat is hoe het er nu voorstaat. En hoe nu 

verder is wat ik u al zei: zo snel mogelijk wil ik het onderhandelingsakkoord met u en met de stad delen. Kunt u 

het doorlezen, kunt u wat van vinden. Dan zei ik onder voorbehoud dat de leden ermee akkoord gaan, want zo 

is het. Is er daarna direct het moment om daar hier van gedachten over te wisselen. En volgens mij kan dat 

eind mei zo zijn. Maar daar hoor ik ook graag, daar kunnen we ook met de griffie ook afspraken over maken 

hoe we dat zo snel mogelijk kunnen regelen. En zo zie ik dat voor me, maar dat hoor ik ook graag: hoe snel en 

hoe neem je daar de tijd voor om met elkaar dat.. Dan kunnen we dat verdedigen en dan kunnen we daar naar 

luisteren hoe u dat ziet. Dus ja, zo zie ik dat voor me op dit moment, voorzitter. Dat wou ik even op dit 

moment met u delen. 

De voorzitter: Dank u wel. Zijn er mensen die daar nog een vraag over willen stellen? De heer Aynan. 

De heer Aynan: Voorzitter, meer een reactie, want de heer Berkhout refereert aan mij en de escape room. 

Inderdaad heb ik dat inderdaad ook meegegeven. Vond ik een mooie ervaring, maar het verschil is dat we daar 

samen aan het begin die escape room zijn ingegaan. En ja, dat doet u nu niet. U presteert waarschijnlijk 

maandag of dinsdag het akkoord en dat is het dan, zonder ons meegenomen te hebben. Ik zou het eerlijk 

gezegd toch gewaardeerd hebben als we gevraagd waren voor het dakterras. Dan hadden we mee kunnen 

denken. Nu weten we niet wat erin staat. Ik ben, nou ja u zegt ook: ja, als je ambitie hebt dan moet je die 

acties ook opschrijven. Dat snap ik, maar vrij vertaald heet dat dichttimmeren. Ik ben vooral benieuwd naar 

die ontwikkelzones, u gaat ze toekomstwijken noemen. Is dat alleen maar het verspijkeren van het 

naambordje of gaan we nu echt gewoon kilometers maken en gaan we echt bouwen? Maar goed, we wachten 

af. 

De voorzitter: Ik kijk even over nog andere reacties zijn. De heer Garretsen. 

De heer Garretsen: Ja, ik wou even reageren op wat de heer Berkhout zei over het bestuursakkoord. Kijk, over 

het coalitieakkoord wat u daarover zei vind ik voorbarig om daarop te reageren, daar wachten we de inhoud 

vanaf. Maar het bestuursakkoord, hij zei: dat doen we alleen maar als ook u, oppositie, daar meerwaarde voor 

ziet. En dat is weer afhankelijk van de vraag hoe bestuursakkoord eruit gaat zien. Dus ik wou toch voorstellen 

om daar een procedure voor te starten dat we met z’n allen over de inhoud kunnen praten en dan kunnen we 

altijd nog de beslissing nemen: zien wij meerwaarde of zien wij die niet. 

De voorzitter: De heer Visser. 



De heer Visser: Ja, wij wachten natuurlijk de inhoud vol belangstelling af. Ik heb in ieder geval een aantal goeie 

dingen gehoord. De heer Berkhout kon natuurlijk niet alles noemen gezien mijn oproep om het beperkt te 

houden. Dus ik zal het ook beperkt houden. Ik mis nog het woord toegankelijkheid maar ik hoop dat dinsdag 

wel te horen. Ik ben wel benieuwd hoe de heer Berkhout het proces verder voor zich ziet. Gaan er eerst 

ledenvergaderingen komen en gaan we dan pas als raad discussiëren? Of kunnen we gelijk aanstaande 

donderdag een raadsvergadering hebben om het over het akkoord te hebben? Kan het akkoord bij wijze van 

spreken nog aangevuld, geamendeerd worden? En ik geloof dat de heer Berkhout ook een keer wat heeft 

gezegd over de cultuurparagraaf en dat hij daar een aparte aanpak voor had beoogd. En ik heb hem daar niet 

over gehoord vanavond, dus misschien kan hij daar nog wat over zeggen of wij nog over de cultuurparagraaf 

gaan praten. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Van Zetten. U niet? Mevrouw Sterenberg. 

Mevrouw Sterenberg: Ja, bedankt voorzitter. Ja, wij kijken ook uit naar de inhoud. Wij vragen wel ook, u geeft 

aan: de leden moeten het er over hebben. Ook wij als partij moeten er natuurlijk goed naar kunnen kijken, dus 

wij verzoeken ook wel, u heeft ruim de tijd genomen, dat u ons ook de tijd geeft om het goed te kunnen lezen 

zodat wij ook met een inhoudelijke reactie daarop kunnen komen. Dus wij hopen niet dat u nu in een 

versnellende haast fase gaat waardoor wij eigenlijk, ja toch iets op een achterstand staan omdat wij weer niet 

al die kennis hebben die u deze weken heeft opgebouwd. Dus dat is ons verzoek aan u om te zorgen voor een 

goed proces. 

De voorzitter: U heeft toch wat, mevrouw Van Zetten? 

Mevrouw Van Zetten: Ja, ik laat de grotere oppositiepartij gewoon eerder het woord voeren dan Hart voor 

Haarlem, dat lijkt mij een goed begin in deze raad als je het toch over omgangsvormen hebt. Ja, we hebben 

inhoudelijk natuurlijk niet heel veel gehoord. Ik hoor.. ja, u doet mij een plezier om erfgoed natuurlijk op te 

nemen in zo’n akkoord, maar ik vertegenwoordig natuurlijk ook een belangrijk deel van de bevolking die dat 

heel belangrijk vindt. Dus in die zin communiceert u via mij met mijn achterban. Dus dat is goed dat u dat 

meeneemt en ik hoop dat iedereen een goed punt in zijn verkiezingsprogramma heeft die worden 

opgenomen. En dat is logisch want de meeste dingen willen we allemaal samen allemaal. Ik wil iets zeggen 

over dat bestuursakkoord. Ja het is natuurlijk een beetje raar dat je eerst met zijn allen bezig bent, zogenaamd 

praten met de stad. Zo, tenminste in mijn ogen, want die dakkas wat niet toegankelijk en wij waren daar ook 

niet bij en dat we nu iets mogen zeggen, de meerwaarde moeten kunnen zien in een bestuursakkoord. Nou, 

dat is natuurlijk iets moderns. Zandvoort heeft ook een bestuursakkoord maar daar gingen ze gelijk in het 

begin al bij elkaar zitten zodat ze eigenlijk de grenzen tussen oppositie en coalitie zijn vervaagd. Nou, daar ben 

ik dus in principe niet voor want ik vind politieke strijd, je moet herkenbaar zijn voor je achterban, moeten 

mensen iets te kiezen hebben. En dan kom ik toch eventjes op een punt van, ja het volgende punt op de 

agenda is een verkiezing van een plaatsvervangend voorzitter van de raad. Ik wil daar dan toch iets over 

zeggen want in 2010 wilde wij dingen ook anders doen, daar zat ik ook met GroenLinks in de 

onderhandelingen en toen hadden wij zoiets: nou, wij willen de oppositie ook een plek geven en wij geven het 

CDA het plaatsvervangend voorzitter van de raad zodat de machten een beetje evenwichtig zijn verdeeld. 

Want dat was in het verleden wel heel anders. Nou, dat heeft heel goed uitgepakt want de heer Visser heeft 

acht jaar hier in de raad prima zijn werk gedaan. Ik heb bij het begin, wij hebben een paar prettige gesprekken 

gevoerd met elkaar, Hart voor Haarlem met GroenLinks, en ik heb mij aangeboden. U zegt: wij zijn 

constructief, we willen meedenken en ik stel mij beschikbaar als plaatsvervangend voorzitter van de raad. En 

dan heeft u misschien ook nog een voordeel want ja, wat wordt meestal wordt die voorzitter bij heikele 



onderwerpen ingeroepen of, en dan heb je gewoon zo’n schreeuwerd minder hier in de raad. Dus ja, dus dat 

zou zomaar een win-win situatie kunnen zijn. Nou, uiteraard! Maar dat wil ik u dan met z’n allen als coalitie 

meegeven. Dus voordat u met elkaar afspraken heeft gemaakt: wij gaan elkaars kandidaten steunen. Nee, 

volgens mij ben ik een hele goede kandidaat en ik reken gewoon op uw steun om juist een nieuwe elan te 

geven aan de komende jaren en deze nieuwe coalitie en alle oppositie vrienden bij elkaar. 

De voorzitter: Dank u wel. Nog anderen mensen die behoefte hebben om te reageren? Als dat niet het geval is 

kijk ik nog even naar de heer Berkhout. 

De heer Berkhout: Ja, nog even een paar reacties. Jouw Haarlem; ik hoor acties en dat vind ik het zelfde als 

dichttimmeren. Nee, nee dat is het nadrukkelijk niet. Acties is niet dichttimmeren. Acties is doen op basis van 

de leidende principes die je in het akkoord vaststelt. Dus dat is niet hetzelfde. Er zijn nog genoeg onderwerpen 

die de komende jaren vragen om ons gezamenlijke inzet en dat is echt niet dichttimmeren, dat wordt lastig 

zat. 

De voorzitter: De heer Aynan wil er iets over zeggen.  

De heer Aynan: Nou voorzitter, een korte reactie. Kijk, ik ben natuurlijk ontzettend voor acties, zo kent u me 

ook. Ik bedoel het opschrijven, dat, als het eenmaal op papier staat is het gewoon dichtgetimmerd, zo simpel 

is het mijnheer Berkhout. 

De heer Berkhout: Dan hebben wij allebei een andere definitie van dichttimmeren. Oké, maar u vroeg ook: 

gaan we nu echt bouwen? Gaan we nou echt die meters maken? En is het niet alleen dat naamplaatje als het 

gaat om de toekomstwijken? Dat is, ja dat gaan we doen. Ja. Dat is niet alleen het naamplaatje. Dan de SP; de 

heer Garretsen. U gaf een terechte opmerking, u zei: nou, dan moeten we ook die procedure gezamenlijk gaan 

starten als het gaat om het bestuursakkoord. Dat is exact de oproep die ik ook zou willen doen. Natuurlijk, dan 

gaan we met z’n allen kijken hoe we dat gaan doen en dan toetsen we het aan het eind op zijn waarde, 

toegevoegde waarde. Ja. Dus, en ChristenUnie; u gaf aan: toegankelijkheid heb ik niet gehoord. Nou, dat komt 

zeker terug. Ja, het is het jaar van, dus het zou gek zijn als we dat niet zouden doen. De VVD; u gaf aan: zorgt u 

voor een zorgvuldig proces als het gaat om de tijd te nemen dat wij ook het kunnen lezen. Ja, dat ga ik ook 

doen, ja dat gaan wij ook doen. U krijgt de tijd. Hart voor Haarlem geeft aan: erfgoed, u communiceert met 

mijn achterban zei u. Ja, dat denk ik. Ik denk dat we allemaal erfgoed waarderen maar u heeft zich 

nadrukkelijk ook daar voor hard gemaakt. Dat is ook een punt dat wordt omarmt. U gaf ook aan: het hoort ook 

strijd te zijn hier. Dat waardeer ik ook in u. Het zou zonde zijn om die strijd weg te nemen door u die plek daar 

te geven. Haha, nee die was te voorbarig. Nee goed. Haha. Maar dat was het tot zover voorzitter. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. 

De heer Visser: Voorzitter? 

De voorzitter: De heer Visser? 

De heer Visser: Mijn vraag over de cultuurparagraaf is nog niet beantwoord en daar zijn eerder voorstellen 

over gedaan en daar hoor ik nu niks over. 

De heer Berkhout: Nee, terecht. Ja dat was een, het was niet… Met cultuurparagraaf bedoelde ik 

bestuurscultuurparagraaf. Excuus. Ja, wat dat betreft, met cultuur hebben we nog een gezamenlijke opgave 



dus die, dat staat, ja dat kunnen we nog met elkaar vullen. Maar in dit geval, ik kreeg die reactie van meerdere 

partijen terug: wat is dat? Excuus dat ik dat niet aan u hebt teruggekoppeld. Bestuurscultuurparagraaf, ja. 

Excuus. 

De voorzitter: Goed, wij krijgen dit binnenkort uitvoerig terug in deze raad.  

4. Benoemingen  

De voorzitter: Dan is aan de orde agendapunt 4; benoemingen in diverse raadscommissies en drie 

schaduwraadsleden. En de benoeming van een vicevoorzitter van de raad. Het gaat om drie soorten 

benoemingen waar u drie stembiljetten voor ontvangen heeft. Daar staan de namen op van in ieder geval de 

kandidaten die bekend zijn. Eén voor het vicevoorzitterschap van de raad en tevens lid van het presidium. Dan 

één voor een aantal functies als voorzitter van raadscommissies, plaatsvervangend raadscommissie voorzitters 

en extra lid van het presidium en leden van de rekenkamercommissie. En tenslotte zijn er nog een drietal 

benoemingen tot schaduwraadslid. Ten benoemen… U wilt nu al iets zeggen? 

De heer Aynan: Een vraag voorzitter. Mag ik er vanuit gaan gezien het feit dat mijnheer Berkhout net zijn 

kandidaat-wethouders heeft genoemd, dat er op de lijst geen kandidaten-wethouders staan? 

De voorzitter: Ik heb het niet gezien dus dat hoeft u niet eens te vragen. Het is niet zo. 

De heer Aynan: Voorzitter, ik vind het… Het is een serieuze vraag. 

De voorzitter: Hier op deze stemming van nu? 

De heer Aynan: Ja, wel degelijk. 

De voorzitter: Nou, dat is toch niet zo. Kandidaat-wethouders, daar hebben we toch geen stemming over nu?  

De heer Aynan: Misschien kan de heer Berkhout daar iets over zeggen? 

De voorzitter: Goed, ik begrijp dat uw bedoeling van uw vraag anders is dan ik dacht, dat u hier wilde gaan 

stemmen over kandidaat-wethouders. Ik dacht u gaat straks stemmen over wethouders. Maar u bedoelt: 

staan er beide kandidaten eventueel kandidaat-wethouders. Volgens mij is het, ja ik weet niet of er iemand 

iets over zeggen wil? Niemand meldt zich, dus dat weten we niet. 

De heer Aynan: Mag ik dan diezelfde vraag aan de heer Berkhout stellen? Want voor het zelfde geld staat hier 

een kandidaat-wethouder tussen. Ik zou het eerlijk gezegd niet een goed idee vinden. 

De voorzitter: Wilt u er iets over zeggen? 

De heer Berkhout: Nou, weet u? Dat is eigenlijk, ik denk dat ik wel weet waar u op doelt en dat zal op 

mevrouw Leitner zijn van D66, maar dat laat ik dan echt aan D… Voor de rest kan ik ook niet verder 

beoordelen wat u dan verder bedoeld, maar dat laat ik echt aan D66 of zij daar iets over willen mededelen. 

De voorzitter: Goed. 



De heer Aynan: Voorzitter, laat ik het dan gewoon heel simpel zeggen: het zou netjes zijn als een kandidaat-

wethouder hier zich niet kandideert. Want dan hebben we volgende keer weer zo’n lijstje en volgens mij 

werken we niet zo met elkaar 

De voorzitter: Goed, hoe dan ook, ik zie niet dat er op dit moment mensen zijn die daar het woord over 

voeren. En ondertussen zijn, worden de biljetten al opgehaald terwijl we nog niet het onderzoek van de 

geloofsbrieven hebben gehoord. Dus in die zin gaat het een beetje slordig want dat is één van de 

stembiljetten. Ik denk dat het goed is om aan de heer Drost te vragen of hij verslag kan doen van het 

onderzoek van de commissie Geloofsbrieven. 

De heer Drost: Ja voorzitter, dank. Ja, als wisselend voorzitter van toch wel de belangrijkste commissie van 

deze gemeenteraad, de commissie Onderzoek Geloofsbrieven heb ik u het volgende te melden: op grond van 

artikel 5 van de algemene commissieverordening worden de volgende personen voorgedragen als 

plaatsvervanger: mevrouw Sietske Dreschler voor de heer Frank Visser van de fractie ChristenUnie. Mevrouw 

Eelkje van der Veen voor de heer Misja de Groot van D66. De heer Joris Krouwels voor mevrouw Dilia Leitner, 

idem D66. En de commissie belast met het onderzoek van de geloofsbrieven van genoemden, heeft de 

geloofsbrieven onderzocht en in orde bevonden. De commissie adviseert de raad om betrokkenen toe te laten 

voor benoeming als plaatsvervanger in de commissies van advies. Haarlem, 17 mei 2018 

De voorzitter: Goed, nou dan weet u dat. Sommigen van u die hebben hun biljet al ingediend, anderen die 

kunnen nu nog inleveren. Ik stel voor dat we daarna de stemcommissie even de gelegenheid geven om de 

stemmen ordentelijk de tellen en daarna horen wij het resultaat en horen we de presentatie van het resultaat. 

En tot die tijd schors ik even de vergadering maar ik verzoek wel degene die nog moeten stemmen te wachten 

tot ze hun stembiljet hebben ingeleverd met opstaan. 

(Schorsing) 

De voorzitter: Ik geef graag het woord aan de heer Rijssenbeek om kort verslag te doen van het onderzoek 

naar, of nee, van de resultaat van de stemming. Zo moet ik het zeggen. 

De heer Rijssenbeek: Ja dank u wel voorzitter. Ik heb inderdaad de uitslag en die zal ik heel kort voor houden. 

Voor de schaduwraadsleden zijn in totaal 36 stemmen uitgebracht en die 36 stemmen die waren uitsluitend 

positief voorzitter, dus de schaduwraadsleden kunnen worden benoemd. 

(Acclamatie) 

De heer Rijssenbeek: Dan de stemming voor de plaatsvervangend voorzitter van de raad. Ook daar zijn 36 

stemmen uitgebracht, waarbij er 10 stemmen zijn uitgebracht voor mevrouw Van Zetten en 26 stemmen zijn 

uitgebracht op mevrouw Schopman. 

(Acclamatie) 

De heer Rijssenbeek: Voorzitter, voor de raadsfuncties zijn naar… Voor de raadsfuncties zijn er in totaal 

24…,34, neemt u mij niet kwalijk, 34 stemmen uitgebracht. Daar is op één functie is er afwijkend gestemd, dat 

is de functie voor plaatsvervangend voorzitter van de raadscommissie Ontwikkeling. Daarbij zijn 31 stemmen 

uitgebracht op mevrouw Leitner en er zijn 3 stemmen uitgebracht mijnheer De Groot. 



De voorzitter: Dat is het voorzitterschap dan? 

De heer Rijssenbeek: Voorzitterschap, neemt u mij niet kwalijk. Ik, het handschrift wat ik voor mij had, ik zal 

niet verraden van wie het is, was niet helemaal helder. 

De voorzitter: Goed, hartelijk dank. Dan kan ik in de eerste plaats en laat ik het even snel zo ook noemen, 

Mevrouw Schopman installeren als vicevoorzitter van de raad en tevens presidiumlid. De heer Boer als 

voorzitter van de raadscommissie Beheer, tevens lid van het presidium. 

(Acclamatie) 

De voorzitter: De heer Dreijer als voorzitter van de raadscommissie Samenleving, tevens lid van het presidium. 

(Acclamatie) 

De voorzitter: Mevrouw Klazes als voorzitter van de raadscommissie Bestuur, tevens lid van het presidium. 

(Acclamatie) 

De voorzitter: En mevrouw Leitner als voorzitter van de raadscommissie Ontwikkeling, tevens lid van het 

presidium. 

(Acclamatie) 

De voorzitter: Dan als plaatsvervangend raadscommissievoorzitters de heer Drost, de heer Van Leeuwen, 

mevrouw Schopman en mevrouw Van Zetten. En… 

(Acclamatie) 

De voorzitter: En als extra lid van het presidium de heer Garretsen.  

(Acclamatie) 

De voorzitter: En tenslotte, als lid van de rekenkamercommissie de heer Blokpoel, de heer De Groot, de heer 

Hulster, mevrouw Schneiders-Spoor en mevrouw Wisse. 

(Acclamatie) 

De voorzitter: Allemaal van harte gefeliciteerd en veel sterkte en succes in deze verschillende functies. Dan zijn 

er drie schaduwraadsleden benoemd en om ook als zodanig te kunnen functioneren moeten zij nog de belofte 

of eed afleggen. En ik wil daarom mevrouw Van der Veen, Eelkje van der Veen, de heer Joris Krouwels en 

mevrouw Sietske Dreschler vragen om hier naar voren te komen. En ik verzoek de leden, of iedereen eigenlijk, 

te gaan staan. Hartelijk welkom. U kent denk ik al de procedure; ik ga eerst de tekst van de belofte voorlezen 

en vraag dan aan mevrouw Van der Veen en aan de heer Krouwels om daarop te antwoorden: dat verklaar en 

beloof ik. Daarna lees ik de tekst van de eed voor en dan verzoek ik mevrouw Dreschler om de rechterhand op 

te steken en te antwoorden: zo waarlijk helpe mij God Almachtig. Ik verklaar dat ik om tot schaduwlid van de 

raad benoemd te worden, rechtstreeks noch 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 noch 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. Mevrouw Van der Veen. 

Mevrouw Van der Veen: Dat verklaar en beloof ik. 

De voorzitter: De heer Krouwels. 

De heer Krouwels: Dat verklaar en beloof ik. 

De voorzitter: Dan de tekst van de eed; ik zweer dat ik om tot schaduwlid van de raad benoemd te worden, 

rechtstreeks noch 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 noch 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 

Dreschler. 

Mevrouw Dreschler: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig. 

De voorzitter: Dan bent u op grond van uw belofte en eed hierbij geïnstalleerd als schaduwraadslid en dan wil 

ik u graag de hand schudden om u te feliciteren. 

(Applaus) 

De voorzitter: En ik wens jullie heel veel plezier en sterkte en succes in dit mooie werk. 

De voorzitter: Ik stel voor, ik begrijp dat u nou van de ene helft van de raad de felicitaties al in ontvangst hebt 

genomen. De andere helft die zou dat ook graag doen, maar u gaat weer zitten. Dus ik stel voor dat wij nu 

verder gaan met de vergadering en dan komt die felicitatie op een ander moment ongetwijfeld nog. 

5. Bekrachtigen geheimhouding  

De voorzitter: Dan hebben wij agendapunt 5 en dat is het bekrachtigen van geheimhouding op een aantal 

bijlagen van stukken die bij deze vergadering aan de orde zijn. Dat gaat om bijlagen van het Parapluplan 

Parkeernormen, namelijk bijlage C. Bijlage één bij de verkoop Deliterrein en het afsluiten van de anterieure-

overeenkomst. Dan de bijlage bij de brief Toezeggingen Nieuwbouw Spaarne Gasthuis en de residuele 

grondwaardeberekening bij de wensen en bedenkingen Overeenkomst Nieuwbouw Spaarne Gasthuis. En 

bijlage C bij het vaststellen van het stedenbouwkundig programma van eisen voor het Deliterrein. Is er iemand 

die daar nog iets over zeggen wil? De heer Amand. 

De heer Amand: Dank u wel voorzitter. Ik kan denk ik namens heel Schalkwijk toch wel even vertellen dat 

natuurlijk die geheimhoudingsplicht op dat EG en die nieuwbouw daar en de parkeer, dat het natuurlijk, en 

het Gasthuis, dat het toch een heel moeilijk iets is. Wij willen toch even u, niet mee instemmen en ik denk dat 

u daar toch even, en ook de wethouder, even rekening moet houden met de conclusies. 

De voorzitter: Ik constateer gewoon dat de raad een besluit neemt en dat u met dat besluit voor dit punt niet 

instemt, namens uw fractie neem ik aan. Verder nog? Verder niet, dan is tot geheimhouden, bekrachtigen van 

de geheimhouding besloten.  



6. Ingekomen stukken (zie lijst onderaan agenda)  

De voorzitter: Dan gaan wij naar de ingekomen stukken. U hebt een hele lijst ontvangen, ik geloof dat we alle 

letters van het alfabet zo ongeveer nodig hadden om die te kunnen benoemen. Is er iemand die daar nog iets 

over de wijze van afdoening wil zeggen? Ja, dat kan, als u zegt: ik zou ze graag willen agenderen, dan is dit het 

moment om dat te doen. De heer Aynan. 

De heer Aynan: Voorzitter, ik zou graag de brief van de NVM en de brief van de wijkraad over de 

ontwikkelstrategie willen agenderen voor de commissie Ontwikkeling en volgens mij spreken we daar 

volgende week al over. En alle ingekomen stukken wat parkeerbeleid betreft van de Spaarnwoudestraat maar 

ook ‘…’ die zou ik ook heel graag voor de commissie Beheer willen agenderen. En overigens, dit kunnen we 

gewoon, de punten staan op de agenda dus die kunnen we gewoon meenemen. 

De voorzitter: Ja, ik wou zeggen eigenlijk, u vraagt ernaar en dat brengt verwarring, want wat feitelijk gebeurt 

dat al. Dat zegt u ook zelf. Ja? 

De heer Aynan: Voorzitter, de onderwerpen staan op de agenda, de ingekomen stukken natuurlijk niet, dus die 

kunt u gewoon aanhechten.  

De voorzitter: Nee, die wilt u er graag bij betrekken. Helder. Dat is sowieso geen probleem. Mevrouw Van 

Zetten? 

Mevrouw Van Zetten: Die stukken van paswerk maar ik neem aan dat die automatisch geagendeerd worden 

voor de commissie Bestuur? 

De voorzitter: Als het jaarstukken zijn dan gaan die inderdaad daar naartoe. Ja? Dus dan gaat dat ook 

gebeuren. Verder niet? Jawel. De heer Hulster. 

De heer Hulster: Ja, ik weet niet of dat al geagendeerd is, maar de experimenten gesloten koffieshopketen 

zouden wij graag geagendeerd zien. 

De voorzitter: Ik kijk even of dat ook…, mevrouw Sterenberg? 

Mevrouw Sterenberg: Ja, wellicht omdat we nu weer nieuw beginnen, maar het is wel gebruikelijk dat iemand 

ook verteld waarom diegene iets wil agenderen. Alleen het onderwerp noemen is niet voldoende, want dan 

kunnen de partijen ook een afweging maken of ze die reden voldoende vinden. 

De voorzitter: Ja, dat is bij deze waarschijnlijk dan wel relevant, bij die andere niet want die komen sowieso op 

de agenda. Mijnheer Hulster, nog even een toelichting? 

De heer Hulster: Ja, ik denk dat het belangrijk is om de resultaten te bespreken en om te kijken hoe we daar, 

of we daar verder mee moeten gaan. Dus daarom lijkt het me interessant om het, belangrijk om het te 

bespreken. 

De voorzitter: Goed. En de vraag is of daar steun voor is? Ik zie wel een paar handen maar dat is nog niet echt 

erg, ja nou komen er wat meer. Ook GroenLinks, SP… Aan deze kant nog? Niet? Dit is nog niet een 

meerderheid in ieder geval. Er zijn kennelijk ook fracties die er niet behoefte aan hebben om dit te agenderen. 

Daar, op dit moment zie ik nog niet voldoende steun daarvoor. Mevrouw Van Zetten? 



Mevrouw Van Zetten: Ja, er is een ingekomen mail van de heer Mooijekind over de geheime, het geheime 

opname, of tenminste het geheime verslag van de commissie Ontwikkeling over de Koepel. En misschien 

omdat er zoveel geheim is tegenwoordig, dat we dat een keer, desnoods in het presidium, nog eens even naar 

kunnen kijken van wat er gevraagd wordt en hoe we hier uiteindelijk omgaan met onze burgers en ook met 

onszelf hier in de stad. 

De voorzitter: Goed. Dat lijkt me uitstekend om het in het presidium een keer even over te hebben. Ja? Dat 

was het? Dan doen we dat zo af. 

Hamerstukken  

De voorzitter: En dan gaan wij verder met, even kijken, de hamerstukken 7 tot en met 9. Iemand die daarover 

het woord wil voeren? Nee dus, neem ik aan? Dus dat is akkoord. 

7. Vaststellen bestemmingsplan Parapluplan Parkeernormen Haarlem 2018  

8. Vaststellen beheersverordening Oosterduin  

9. Kadernota en ontwerpbegroting 2019 gemeenschappelijke regeling Cocensus  

Hamerstukken met stemverklaring  

De voorzitter: Dan gaan wij naar de hamerstukken met stemverklaring. 

10. Begrotingswijziging organisatiewijziging 2018 

De voorzitter: En dan beginnen wij met de begrotingswijziging organisatiewijziging 2018. Daar zijn ook twee 

moties voor aangeleverd. Het lijkt me goed om in ieder geval die fracties als eerste het woord te geven. Dat is 

eerst Trots Haarlem en daarna de Partij van de Arbeid. Wie gaat het woord voeren voor Trots? Niemand? Ja? 

De heer Amand. 

De heer Amand: We zullen even de motie dan officieel indienen, beste voorzitter. Dat gaat over het, de 

mogelijkheid, want wij hebben een mooi parkeerplan aangenomen die bestond uit 19 punten, en punt 19  

was: we gaan ook oplossingen bieden door parkeergarages te bouwen voor de stad en niet alleen maar alles 

autoluw maken, maar ook die mensen die nog niet nu hun auto kwijt kunnen… Dit gaat over het Spaarne 

Gasthuis… 

De voorzitter: We zijn bij agendapunt 10. Dat is begrotingswijziging organisatiewijziging 2018, dat heb ik net 

ook gezegd alleen ik zie inderdaad, want de motie die u nu aankondigt is ongetwijfeld bij het volgend punt. 

Dus daar heb ik u waarschijnlijk mee op het verkeerde been gezet, sorry daarvoor. 

De heer Amand: Dank u, voorzitter. 

De voorzitter: En dat betekent dat ik gewoon nog een keer vraag: wie wil het woord daarover voor de 

stemverklaring? Want er was een stemverklaring. Niemand? Nou, des te beter. Dan is volgens het voorstel 

besloten. 



Bespreekpunten  

De voorzitter: Dan gaan wij naar de bespreekpunten.  

11. Vaststellen stedenbouwkundig programma van eisen Deliterrein partiële herziening 

De voorzitter: En dan zijn we bij agendapunt 11; vaststellen stedenbouwkundig programma van eisen 

Deliterrein partiële herziening, en daar is een motie van SP en Partij van de Arbeid in ieder geval bij 

aangegeven. Het woord is aan de heer Garretsen. 

De heer Garretsen: Ja, die motie is niet alleen van de SP en de Partij van de Arbeid, maar ook van Trots en van 

GroenLinks. En van de heer Aynan, Jouw Haarlem moet ik zeggen. Voorzitter, er is een toenemende 

woningnood in de Randstad en zeker ook in Haarlem. En die behoefte is er niet alleen aan koopwoningen 

maar die is er ook aan huurwoningen. Met name bij bepaalde groepen; bij jongeren omdat ze nog niet toe zijn 

aan een woning kopen of omdat ze zich geen hypotheek kunnen veroorloven of omdat ze studeren. En bij 

ouderen omdat ze hun huis verkocht hebben of willen gaan doen en kleiner willen gaan wonen in een 

huurwoning. En daarom hebben we deze motie ingediend om ook gebruik te maken met het, en mijnheer 

Berkhout, het is een eerste keer geloof ik dat ik een Engelstalig woord gebruik: Friends-concept.… Frans, ja. 

Het wordt in Amsterdam is dat al in uitvoering en wij als indieners vinden het ook belangrijk dat dat concept 

ook mogelijk wordt voor mensen die een huurtoeslag nodig hebben. En dat zijn in de eerste plaats studenten, 

dat kunnen ook als het een groepswoning voor ouderen is, vier of vijf ouderen, kan er ook een oudere zijn met 

een te laag pensioen of helemaal geen pensioen, die heeft dan ook een huurtoeslag nodig. En het kunnen 

natuurlijk ook jongeren zijn die, ja een dermate laag inkomen hebben dat ze ook een huurtoeslag nodig 

hebben. Vandaar dat we dat vrienden concept willen toepassen. We willen 40 huurwoningen en we willen ook 

een mogelijkheid dat een aantal van die huurwoningen dat daar ook, de helft daarvan, ook huurtoeslag 

mogelijk wordt. En ja, dat is de reden dat wij deze motie hebben ingediend. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Nog anderen? De heer Hulster. 

De heer Hulster: Ja, even in reactie op die motie. Wij hadden dat, want tijdens de verkiezingen hebben we dit 

concept heel vaak benoemd, dus we zijn heel blij dat de heer Garretsen samen met de mede-indieners nu een 

mogelijkheid zagen om dat ook ergens in de praktijk te brengen. Dus wij steunen deze motie volmondig en 

volhartig. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Drost. 

De heer Drost: Ja, dank voorzitter. Ja, mijn fractiegenoot de heer Berkhout die zei het net al: na de 

verkiezingen, we gaan aan de slag en we moeten gaan bouwen, maar voor wie bouwen dan hè? Dat is dan ook 

nog een beetje de vraag. Op dit moment is het zo dat er 20.000 mensen op de wachtlijst staan. Als je die 

achter elkaar zet van de Grote Markt, heb je een rij van de Grote Markt tot helemaal in Haarlem Noord, dus is 

het gewoon een goed idee dat er meer sociale huur ook deze plek gaan toevoegen. Ja, Friends-concept, 

misschien moeten we nog iets Nederlands, een Kompaan Kot of zo, we kunnen er wel iets Nederlands van 

maken. Maar in ieder geval de steun van GroenLinks. 

De voorzitter: Ik kijk nog even verder. Nog meer woordmeldingen? Mevrouw Van Zetten. 



Mevrouw Van Zetten: Ja, de ontwikkeling van het Deliterrein daar wachten we al op sinds 1999. Eindelijk gaat 

daar wat beginnen. Ik vind, ja moties zijn allemaal heel erg sympathiek, maar ik vind hoe meer de raad zich 

met allerlei projecten gaat benoemen, hoe trager het gaat werken. Hart voor Haarlem is sowieso al meer voor 

sociale koop dan sociale huur. Wij constateren dat in elk segment van de woningmarkt een enorme 

woningnood heerst, dus we gaan dit, deze motie, niet steunen. 

De voorzitter: Dank u wel. Ik zie dat er nog een aantal, de heer De Groot. 

De heer de Groot: Ja, dank u voorzitter. Wijze woorden van mevrouw Van Zetten, en daar sluit ik mij ook graag 

bij aan. Het zou mooi zijn als wij hier niet elke raad opnieuw de commissie Ontwikkeling na proberen te doen 

en met elk mogelijk project een motie indienen om net weer onze eigen stokpaardjes in projecten 

gerealiseerd te krijgen. Er ligt hier een prachtig plan op een plek waar we inderdaad al heel lang wachten op 

ontwikkeling. En daar gaat nu eindelijk ontwikkeling komen, dus wij wensen het college veel succes met de 

uitvoering van het project zoals het nu voorligt. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u. Mevrouw Kok. 

Mevrouw Kok: Dank u wel voorzitter. Wij staan positief tegenover deze motie en, maar wij zien het wel als een 

experiment om dit Friends-concept eens te proberen. Wellicht kan het best een goede oplossing zijn om de 

wachtlijsten terug te dringen. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Visser, ChristenUnie.  

De heer Visser: Ja voorzitter, wij zijn voor meer sociale huurwoningen, zeker in Noord. Wij zijn ook voor het 

toepassen van de Friends-concepten. Wat ik alleen lastig vindt is dat wij in een andere motie vanavond een 

geheime bijlage hebben gehad met wat onderbouwing van het college en dat we dat bij deze niet hebben. Dus 

ik ben wel even benieuwd naar de reactie van het college, met name ook vanwege het argument dat dit 

project wel echt al heel lang loopt. En ik wacht met smart op het coalitieakkoord zodat we deze discussie niet 

bij elk project hebben, want ik zit nu wel even te worstelen. Dus ik wacht de reactie van het college af. 

De voorzitter: Dank u wel. Dat was het voor dit moment. Dan gaan we kijken wat de reactie van de wethouder 

is. Wethouder Van Spijk. 

Wethouder Van Spijk: Ja, ik heb u in de commissie aangegeven dat het concept Friends-woningen een heel 

interessante oplossing kan zijn voor Haarlem in de toekomst en dat dat zeker ook bij een volgende woonvisie 

of bij een volgend project aan de orde zou kunnen. Ik heb u ook geschetst in de commissie dat dit inderdaad, 

zoals mevrouw van Zetten ook zei, een project is waar we inderdaad vanaf 1999 mee aan het worstelen zijn. Ik 

hoorde iemand, een ambtenaar zeggen dat hij al het 25-jarig jubileum van dit project viert en wij hebben dit 

dus in allerlei stappen, daar hebben we u ook in meegenomen, uiteindelijk uit onderhandeld. Als u nu dat dus 

vanavond anders besluit, dan moeten we dus dat hele proces weer voor een heel groot deel opnieuw gaan 

doen en in dit geval adviseert het college u toch echt om dit project nu echt te laten vliegen. Dus wij ontraden 

de motie. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Garretsen nog. 

De heer Garretsen: Ja, voorzitter, ik wil de wethouder erop wijzen dat de belegger ‘…’ die heeft ervaring met 

Friends-concept. Het hoeft absoluut niet een financieel nadeel voor de ontwikkelaar te betekenen. Het 



Friends-concept zijn de huur per appartement, of per woning, is als je drie of vier, met drie of vier 

vermenigvuldigd van bewoners is hoog. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat AMF juist wel belangstelling 

hiervoor heeft. En verder hoeft het geen tijdverlies op te leveren omdat, ja met de bouw kan worden 

begonnen en het gaat alleen om invulling van de woning zelf. Ik heb dat ook aangegeven, om in aanmerking te 

komen voor een huurtoeslag, en nogmaals; dat is dus maar voor een deel van de woningen is een extra 

keukenblok noodzakelijk en een extra toilet en dat hoeft toch echt niet veel tijd te kosten.. 

De voorzitter: Dank u wel. Ik weet niet of er nog iets aan toe te voegen valt. Nee, de wethouder… Ik zie dat de 

heer Van den Raadt nog iets wil zeggen. Ja? 

De heer Van den Raadt: Ja, ik heb ook nog een vraag, want de wethouder zei: dan moet het in zijn geheel voor 

een deel op de schop. Dus is het nou een geheel, of een deel? Hoe groot is het deel, of is het een geheel? 

Wethouder Van Spijk: Nou er zijn dus twee punten wat hier speelt, het is inderdaad zo dat er dus naar de 

inrichting van de appartementen moet worden gekeken. En het gaat ook over dat er dus koop wordt weer 

huur en dat betekent dus dat we weer moeten onderhandelen over de prijzen, et cetera, et cetera. Dat 

betekent dus dat we vanavond hier geen besluit over kunnen nemen en dat we terug moeten. Dat is de 

consequentie. Dus zowel de architectuur daar moet naar gekeken worden als naar de financiële kaders.  

De voorzitter: Goed. Dan gaan wij naar in eerste instantie het voorstel, namelijk partiële herziening. Wenst 

iemand een stemverklaring? Ja, de heer Aynan. 

De heer Aynan: Voorzitter, ik zou heel graag eerst willen weten of de motie aangenomen wordt? Want dat is 

bepalend. 

De voorzitter: Op zichzelf… Goed. U zegt: misschien stem ik voor met die motie, ook al verandert dat niks aan 

de tekst van het programma zelf. Want de moties is alleen een kanttekening erbij. Maar goed, het reglement 

biedt die mogelijkheid. Het wordt gevraagd dus ik stel voor dat we dat doen. Dat we eerst de motie in 

stemming brengen. Wie is voor de motie? Dat zijn de fracties van GroenLinks, de fractie van SP, OP Haarlem, 

Jouw Haarlem, ActiePartij, Trots en de Partij van de Arbeid. Die motie is aangenomen. En dan… Ja is even, 

omdat het een motie is, is uiteindelijk ook het stedenbouwkundigprogramma nog in stemming te brengen. 

Maar het ziet eruit zoals het eruitziet, want dat is niet door de motie veranderd. Maar goed. Met die 

kanttekening breng ik dan het stedenbouwkundigprogramma in stemming. Wie is daarvoor? Ja, even wachten, 

er zijn nog vragen? Want u zegt: hoe zit dat dan?… 

Mevrouw … : Nee, gewoon nog ruimte voor een stemverklaring. 

De voorzitter: Zeker. Als die behoefte er is doen we dat eerst. Stemverklaring. Wie wenst er een 

stemverklaring af te leggen? Ja? Mevrouw Otten. 

Mevrouw Otten: Zoals aangegeven bij de eerder behandelde verkoop van het terrein zijn wij blij met de 

voortgang op deze plek. Het heeft lang stilgelegen en het is dan ook goed dat het programma van eisen hier 

op is aangepast. Het stedenbouwkundigplan dat nu voorligt voegt naar onze mening meer kwaliteiten toe dan 

hetgeen in 2007 bedoeld was. Een mooie differentiatie in de woningen en in de commissie is gesproken over 

toevoegen van bijvoorbeeld een Friends-concept. Een concept waar wij zeker interesse in hebben en we willen 

de wethouder dan ook vragen bij een volgend traject te experimenteren hiermee. We steunen de motie dus 



nu niet, of hebben niet gesteund, maar bij een volgend project vinden we het zeker interessant om daarover 

na te denken en mee te gaan experimenteren. 

De voorzitter: Goed, dank u wel. Nog meer stemverklaringen? De heer Aynan. 

De heer Aynan: Ja voorzitter, geheel in tegenstelling tot de stemverklaring van de VVD ben ik juist heel erg blij 

dat de motie is aangenomen en daarom zal ik dus ook voor stemmen. 

De voorzitter: Ja, ik kijk even verder. Nog meer stemverklaringen? De heer Van den Raadt. 

De heer van den Raadt: Trots is ook erg blij dat de motie is aangenomen en daarom stemmen wij voor dit 

voorstel. 

De voorzitter: De heer Garretsen ook blij? 

De heer Garretsen: Ja, natuurlijk ben ik blij voorzitter, maar ik wil ook zeggen dat er heel veel behoefte is aan 

woningen in Haarlem en ook natuurlijk vanwege die motie stemmen wij van harte voor. 

De voorzitter: Goed. Dan, wie is voor het voorstel? Dat zijn zo te zien alle partijen dus dat is aangenomen. 

12. Wensen en bedenkingen op verantwoording 2017 en globale begroting 2019 Metropoolregio Amsterdam 

De voorzitter: Dan gaan we naar agendapunt 12; de zienswijze op verantwoording 2017 en de globale 

begroting 2019 van de Metropoolregio Amsterdam. Met daarbij een aantal moties dus het lijkt me goed om 

die partijen in ieder geval de gelegenheid te geven om dat in te dienen en toe te lichten. Jouw Haarlem, de 

heer Aynan. 

De heer Aynan: Ja, dank u wel voorzitter. De MRA vraagt onze zienswijze of eigenlijk het college. Nou, en onze 

zienswijze is dat we ‘s ochtends files zien staan de stad uit, ‘s middags files de stad in. Overvolle treinen en als 

je naar Schiphol wil met de bus dan krijg je een toeristische route van drie kwartier door Hoofddorp. En als je 

plek, je fiets wil stallen dan is het heel erg moeilijk om een plek te vinden. Voorzitter, Haarlem kortom heeft 

gewoon een bereikbaarheidsprobleem. En dat bereikbaarheidsprobleem kunnen we als stad alleen niet 

oplossen. Daarvoor hebben we regionale samenwerking nodig. Medewerking en samenwerking van de ons 

omringende gemeentes en, voorzitter, daar hebben we natuurlijk ook platforms voor of gremia, weet ik veel 

hoe dat heet. En daarom dien ik twee moties in. De eerste heet: HaarleMRA, refererend natuurlijk naar MRA, 

Metropoolregio Amsterdam. En we dragen het college op, ik zal maar gewoon even de opdracht oplezen: we 

dragen het college op zich in te spannen voor directe bestuurlijke vertegenwoordiging in het platform 

mobiliteit van de Metropoolregio Amsterdam. Mede ingediend door D66, GroenLinks, Trots Haarlem, 

ActiePartij en OP Haarlem. Dank… En de SP. Sorry, en D66, dank voor het meedenken over de… Nee, dat is de 

volgende. En de tweede motie is: Haarlem in Vervoering. Leuke titel, voorzitter. 

De voorzitter: Ik stel voor dat iedereen gewoon luistert naar de heer Aynan. 

De heer Aynan: Draagt het college op om samen met Zuid Kennemerland, dank D66 voor het meedenken,… 

Mevrouw De Raadt: Voorzitter? 

De heer Aynan: …om de nodige stappen te ondernemen… 



De voorzitter: Mevrouw De raadt. 

De heer Aynan: teneinde gezamenlijk… 

De voorzitter: Even wachten. Mevrouw De raadt wil kennelijk een interruptie plaatsen. 

Mevrouw De raadt: Ja klopt. Al eventjes. Het gaat namelijk over de volgende motie. De vraag, ik… de eerste 

motie die u heeft ingediend over dat platform mobiliteit. Ik moet even kijken: hoe moet ik die precies 

interpreteren? Platform mobiliteit is natuurlijk alleen maar voor partijen die BDU-middelen ter beschikking 

hadden gekregen. Dat zijn geloof ik vier gemeentes. De andere 25 die zitten er ook niet in. Nou, wij dus ook 

niet. Dat is, dat zijn, dat is de interne structuur van de MRA, de interne regelgeving. En ja, nu heeft u deze 

motie ingediend maar moet ik dat meer zien als een soort wensenlijstje voor Sinterklaas of heeft u nog een 

visie daarachter? Is er nog een idee: Nou ja, als we het dan zo en zo gaan doen, dan kunnen we wel tot een 

bepaalde uitzondering komen dat Haarlem, in tegenstelling tot de interne structuur van de MRA, er wel in kan. 

Want dan hoor ik dat laatste nog graag namelijk. 

De heer Aynan: Ja voorzitter, het valt me op dat het CDA altijd over Sinterklaas begint. Ik geloof daar al lang 

niet meer in. Maar even een inhoudelijk antwoord. Kijk, de platform mobiliteit van de MRA die is heel erg 

belangrijk om dingen op de agenda te zetten. Het platform mobiliteit zelf beschikt over € 0. Dus het is een 

agenda-zettend platform. Dat is het allerbelangrijkste. En dat er BDU-gelden en zo aan verbonden zijn, dat is 

eigenlijk van minder belang. Dus het is, daar gaat het om, dat we daar de agenda zetten en onze regionale, 

want dat is het natuurlijk, onze regionale mobiliteitsproblemen daar op de agenda zetten en vervolgens op 

zoek gaan naar financiering. Of dat nou BDU is… 

Mevrouw De Raadt: Ik begrijp wel dat u dat wil. En daarom noemde ik het een wensenlijstje want ik lees 

gewoon in de stukken dat het niet kan. En u wil het en het kan niet, dus dan vraag ik: wat is uw plan dan?Wat 

is uw visie daarachter? Hoe gaat u ervoor zorgen of hoe denkt u dat de wethouder ervoor moet gaan zorgen 

dat dit wel gaat lukken? 

De heer Aynan: Voorzitter, als je iets niet kan, dan is mijn motivatie alleen maar groter om het na te streven. 

Mevrouw De Raadt: Ja, maar dan toch nog heel even… 

De voorzitter: Even, even, even. Het moet denk ik wel centraal blijven. Eerst mevrouw De Raadt. 

Mevrouw De Raadt: Ja, uw motivatie kan er wel zijn, maar u kunt toch niet zomaar moties in gaan dienen en 

dan hopen dat er iemand anders een wondertje uit een hoge hoed gaat toveren? U moet daar dan toch zelf 

ook wat voor doen? 

De heer Aynan: Voorzitter, dit is tot in den treure besproken met onze ambtenaar, ook afgevaardigde richting 

MRA, dus ik kan me niet voorstellen dat daar geen juiste informatie voorhanden is. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan is nu het woord aan de heer Visser. 

De heer Visser: Ja voorzitter, de eerste motie om bestuurlijk vertegenwoordigt te zijn, daar staan wij ook 

boven, dat vergat u net. De tweede motie heb ik eigenlijk dezelfde vraag over als het CDA, want de 

vervoerregio, dat is een wettelijk ingesteld orgaan. Er waren er ooit zeven, er zijn er nog twee, namelijk rond 

Amsterdam en rondom Rotterdam/Den Haag en dat is door de Tweede Kamer in een wet gezet. Dus ook al 



zouden we willen toetreden, er zitten inderdaad financiën aan, de BDU-gelden, en die gaan nu naar de 

provincie Noord-Holland. Dus als wij toetreden tot vervoerregio, maar we nemen het geld niet mee, dan blijft 

de provincie nog steeds over ons beslissen en zitten we eigenlijk er voor niks. Als u dit als een soort motie 

richting mevrouw Post van de provincie ziet: wij vinden dat we als Haarlem te weinig invloed hebben en we 

willen eigenlijk onderhandelen met de provincie dat Haarlem meer invloed krijgt op het vervoerbeleid in deze 

regio en we willen met de provincie en met de Tweede Kamer in gesprek om toe te treden tot de 

vervoerregio, nou dan wil ik een end met u meegaan want ik vind dat wij nu te weinig invloed hebben. Aan de 

andere kant is het wel zo dat formeel gesproken er nu een democratische vertegenwoordiging is in de 

provincie die college van GS controleert, terwijl in het vervoerregio moeten wij het allemaal via de wethouder 

doen. Dus het wordt eigenlijk minder democratisch. Dus ik worstel dat de ene kant: ik wil meer regionale 

invloed en dat pleit voor bij de vervoersregio gaan. Maar dat kunnen we niet want dan hebben de Tweede 

Kamer voor nodig. Want anders krijgen we de zak geld niet mee. Dus wat wil u met uw motie? Is het een 

motie van wantrouwen naar de provincie? Of wat wil u? 

De voorzitter: De heer Aynan. 

De heer Aynan: Voorzitter, het eerste gedeelte van de bijdrage van de heer Visser kan ik me helemaal in 

vinden en zo moet u de motie ook lezen. 

De heer Visser: Waar houdt het eerste gedeelte op? 

De heer Aynan: Sorry? 

De heer Visser: Waar houdt het eerste gedeelte op, oftewel waar bent u het niet mee eens? 

De heer Aynan: Toen u begon over…, nou ja, halverwege de tijd. Toen raakte ik u kwijt. 

De voorzitter: Nee, ik toch even. Mijnheer Aynan, op dit punt, er moet wel volstrekte helderheid zijn: wat is 

nou wat u ermee doet? En halverwege de tijd, dat lijkt me niet handig. 

De heer Aynan: Nee, nogmaals. Kijk dit is een motie, het is geen amendement of wat dan ook. Deze twee 

moties roepen op om stappen te zetten om en lid te worden, in ieder geval directe afvaardiging platform 

mobiliteit en om te kijken hoe we, ja vertegenwoordigd kunnen worden in die vervoerregio Amsterdam. En 

uiteraard zoals het hier gaat zullen we daar een antwoord krijgen van de wethouder. Ik heb dit ambtelijk 

afgestemd. Het is mogelijk, ik vraag hier geen onmogelijke dingen, zo kent u mij niet. En als er allerlei 

bezwaren blijken te zijn, dan horen we dat wel. Zo gaat dat voorzitter. 

De voorzitter: U hebt uw punt gemaakt. Mijnheer Visser, ik denk uw punt is ook gemaakt. Zullen we straks 

eerst even luisteren naar de wethouder en dan kunt u daar nog op terug komen in het tweede termijn. 

De heer Aynan: Voorzitter, dank u wel. Het is volledig kapot geamen… Of hoe heet het? Geïnterrumpeerd. 

Dank. Ik ga weer zitten. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan, even kijken, de heer Garretsen. 

De heer Garretsen: Ja voorzitter, eerst even over de twee moties van de heer Aynan, en dan met name over 

de tweede motie; aansluiten bij de vervoerregio. Daar is onder andere door opmerking van GroenLinks zijn de 

andere gemeenten in Zuid Kennemerland bij genoemd, maar ik denk dat wij als westvleugel van de 



vervoerregio zo sterk mogelijk moeten zijn. Dus ik zou er voor pleiten om ook Velsen, Beverwijk en Heemskerk 

erbij te nemen. En daarom, wij zullen de motie zullen we steunen, maar ik wil aan de wethouder vragen om 

als die actie onderneemt naar de gemeente Zuid Kennemerland daar ook contact over op te nemen met de 

gemeente Velsen, Beverwijk en Heemskerk. Dat is een rechtstreekse vraag aan de wethouder. Verder heeft de 

heer Visser al heel goed uitgelegd wat op dit moment de rol van de provincie is. Daar maakt de motie van de 

SP om het initiatiefvoorstel van GroenLinks in Provinciale Staten te steunen, maakt dus ook gebruik van 

tweesporenbeleid. Zolang wij nog niet zijn aangesloten bij de vervoerregio hebben we inderdaad geld van de 

provincie nodig. De SP werkt heel goed samen in Provinciale Staten met GroenLinks. Ook voor wat betreft 

Spaarndam hebben we dat gedaan en de SP fractie heeft nu gevraagd om deze motie, omdat wij als gemeente 

Haarlem, ja toch een signaal naar Provinciale Staten kunnen afgeven: Nou, wij staan compleet achter het 

initiatief. Wij hebben die, of die lightrail-verbindingen hebben we nodig van de westvleugel van de 

Metropoolregio van de MRA naar Amsterdam Zuid, naar Schiphol, enzovoort, enzovoort. Dus, van harte mijn 

steun aan initiatief van GroenLinks en PS en vandaar mijn motie ‘…’. 

De voorzitter: Dank u wel. Verder nog iemand vanuit de raad? Op dit moment? De heer Van den Raadt. 

De heer Van den Raadt: Ja voorzitter, nou ja de eerste motie daar zijn we mede-indiener dus dat is logisch dat 

we die steunen. Bij de tweede motie hebben wij ook problemen met dat het naar ons inziens eigenlijk niet 

uitvoerbaar is, dus die steunen we niet. Over het algemeen bij de MRA hebben we natuurlijk nog wel het grote 

verzoek om als we dan toch een keer bij de MRA weer op schoot zitten te vragen of er een mooie 

verbindingsbus door Haarlem kan rijden zodat we de wijken verbinden. Dank u. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan, eens even kijken, de heer Rijssenbeek. 

De heer Rijssenbeek: Ja dank, voorzitter. Allereerst kort over de MRA; die vindt D66 erg belangrijk.  We staan 

voor een aantal grote uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit of duurzaamheid of 

woningbouw, en die vraagstukken die stoppen niet bij de gemeentegrenzen. Die zijn regio-groot. En dan is het 

goed om daarin afstemming te zoeken. D66 heeft, en dat is altijd wel goed om even aan het begin van een 

periode nog een keer te benoemen, zich ook wel in de commissie Bestuur uitgesproken over de 

democratische legitimiteit van de MRA. Wat ons betreft is het daar het moment om af te stemmen, maar ligt 

de besluitvorming nog steeds bij de gemeenteraden van de gemeentes die onderdeel uitmaken van die MRA. 

Nou, dat is gelukkig hier ook nog steeds het geval. Dus wat dat betreft kunnen wij instemmen en dat zullen wij 

ook volmondig doen. Mijnheer Aynan heeft zijn motie al toegelicht. Ik mag dadelijk geen stemverklaring 

afleggen dus ik zeg er nu alvast even iets over. Die steunen wij van harte. Ik hoor ook de bedenkingen van het 

CDA maar dan, daar wordt op dit moment toch voornamelijk gedacht in onmogelijkheden, terwijl mijn oproep 

is om juist te gaan zoeken naar een manier om wel vertegenwoordigd te zijn in die beide gremia. Met name op 

het gebied van mobiliteit zien wij dat er, zeker in onze omringende gebieden zoals bijvoorbeeld de Zaanstreek 

maar bijvoorbeeld ook Haarlemmermeer, in de afgelopen decennia echt voor miljarden de grond in is gegaan, 

terwijl de investeringen in deze regio gewoon achter zijn gebleven. Dan kan je zeggen: maar ja, we zijn toch 

indirect vertegenwoordigt, dat gaat prima. Nou, daar denken wij dus anders over. Wij denken dat wij daarin 

echt zijn achtergesteld en willen op deze manier daar echt aandacht voor vragen en verwachten ook dat er op 

een creatieve manier wordt gezocht naar een manier om op een andere manier direct vertegenwoordigd te 

zijn in het platform om daar echt de infrastructurele uitdaging die wij nu voor ons zien, op de kaart te zetten. 

Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Hulster. 



De heer Hulster: Dank u wel, voorzitter. Ja, de MRA is een erg invloedrijk platform. We hebben als ActiePartij 

altijd een beetje moeite mee met dit soort bestuurlijke samenwerkingsverbanden, omdat dat het 

democratisch gehalte daar lager van is, omdat het via de wethouder gaat. Wat ons betreft is het dus heel 

belangrijk dat we, en dat zou ook goed zijn om dat in de zienswijze op te nemen, dat we als raad meer 

betrokken worden bij wat er in de MRA gebeurd, zodat we ook directer gaan beïnvloeden. Misschien moeten 

we wel in alle onderwerpen die op de agenda komen waarin raakvlakken zijn met de MRA, dat er een aparte 

paragraaf wordt opgenomen zodat er ook even wordt gezegd: wat betekent dit voor de MRA? En hoe gaan we 

dit, hoe kunnen we daar als gemeenteraad zeg maar een mening over geven? En misschien moeten we zelf er 

ook overleg voor organiseren samen met de andere partners daarin. Wat ons betreft zijn de moties van Jouw 

Haarlem echt heel goed en heel relevant, ook al is heel duidelijk dat het niet eenvoudig op te lossen is. Beiden 

overleg, kijk, wij hebben altijd gezegd dat de MRA wat ons betreft niet zo belangrijk is behalve op het gebied 

van vervoer. Want dat is nou eigenlijk precies de reden waarom we in een samenwerkingsverband als de MRA 

zouden moeten zitten. Want je moet eigenlijk de problemen oplossen waar ze zijn en ons vervoersprobleem 

is, en daarom steunen we de moties van Jouw Haarlem volmondig, zit hem precies in het verkeer richting 

Amsterdam en rond Amsterdam. En de provincie richting Alkmaar hebben we een veel minder grote opgave. 

Dus wat ons betreft zou het helemaal niet zo’n probleem zijn als de BDU-gelden bij de provincie weggaan en 

naar de vervoerregio gaan en dat we inderdaad zouden kunnen aansluiten. En ik denk dat deze moties daar 

een eerste stap in zouden kunnen zijn om daaraan te gaan werken. En ik hoop dan ook volmondig dat de raad 

deze moties in groten getale gaan steunen. En we zijn mede-indiener van de motie van de SP, dus daar kan ik 

verder niet zoveel over zeggen, maar dat vinden we een hele belangrijke motie ook. 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Van Zetten. 

Mevrouw Van Zetten: Ja, de MRA is eigenlijk voor Hart voor Haarlem een soort Zwitsers zakmes. Er zitten 

allemaal bladen aan, je kan er van alles mee, maar uiteindelijk werkt het meestal niet. Wij dragen ook maar als 

gemeente Haarlem € 240.000 mee bij aan de MRA, dus dan is onze inbreng financieel natuurlijk bescheiden en 

dan kan je natuurlijk ook weinig verwachten in dit leven. We hebben, we profileren ons als trekker op de 

internationale school en expats. Daar is Hart voor Haarlem heel erg voor. Wij, ja je ziet ook in dit, hier wordt 

voluit een keuze gemaakt voor de internationale school, we willen het graag natuurlijk in Haarlem. We moeten 

ook heel erg uitkijken dat ze niet naar Hoofddorp vertrekken omdat ze geen geschikte ruimte kunnen krijgen 

in Haarlem. We zien tegelijkertijd in het college en hier in de raad dat er eindeloos achter die Koepelgedachte 

van die University-College aangelopen wordt. Voor ons zou de nadruk moeten liggen op de internationale 

school omdat het volgens mij, volgens Hart voor Haarlem veel meer zou brengen. Iedereen heeft natuurlijk 

gelijk als het gaat: ja, het gaat natuurlijk om de mobiliteit hier in de regio, daar lopen wij achter de feiten aan, 

daar willen wij als Haarlem en daar moeten wij als Haarlem natuurlijk gewoon echt gewoon veel meer 

zichtbaar zijn. Ik ben het ook helemaal eens met die moties van Jouw Haarlem, want daar gaan de problemen 

die liggen er nu al, maar daar moeten wij natuurlijk eigenlijk het voortouw in kunnen nemen. De manier 

waarop: ik heb geen idee. Want ik zie altijd, ja men heeft altijd prachtige plannen hier maar in de praktijk komt 

er weinig van terecht. De raad heeft meestal het nakijken want je hebt geen idee wat er in die gremia’s 

gebeurd. We krijgen er ook weinig verslag van. Dus ik zie het meer als richtinggevend. Hè, we kunnen die 

problemen niet zomaar oplossen, maar het is richtinggevend en ik mag hopen dat deze nieuwe coalitie echt 

voluit gaat voor inderdaad de bereikbaarheid voor Haarlem, op welke manier dan ook. Dus ook met de auto 

hè? Niet alleen het openbaar vervoer, wat natuurlijk ook heel erg belangrijk is.  

De voorzitter: Dank u wel. De heer Visser. 



De heer Visser: Ja voorzitter, allereerst de motie van de SP. Prima motie. Ik heb geen tijd gehad om het hele 

initiatiefvoorstel van GroenLinks te lezen, maar wij zijn ook voor lightrail. Ik weet niet of we voor alle 

genoemde projecten zijn, soms zijn er misschien betere oplossingen. Maar de ambitie flink investeren in 

openbaar vervoer in deze regio, daar staan wij helemaal achter en daarom hebben we ook met z’n allen in de 

structuurvisie openbare ruimte daar een stevige paragraaf over opgenomen. En ik zie deze motie eigenlijk dat 

vooral onderstrepen, dus die steunen wij. Ja, de motie om in het bestuurlijke gremia van de MRDA te komen 

die steunen we natuurlijk… Of MRA, sorry. Steunen wij natuurlijk ook. En dan de vervoerregio; ik heb net al 

wat in de interruptie gezegd en ik zei daar iets over democratisch tekorten en ik dacht: hé, ik moet dat toch 

even checken. En wat, het mooie is van de vervoerregio; die heeft geld maar die heeft ook een regioraad. En 

daar zitten dus vertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraden in. En in die zin zouden wij dus bij 

toetreden tot de vervoerregio meer invloed hebben dan nu bij de provincie. En dat bedoelde ik net richting de 

heer Aynan. Ik vind dat wij, ook al zou het bij de provincie blijven, meer invloed moeten hebben. Want het is 

eigenlijk bizar dat er buslijnen zijn die binnen Haarlem de gemeentegrens niet overgaan, maar dat we er niks 

over te zeggen hebben. Dus in die zin, vanwege die intentie steun ik de heer Aynan, maar ik zeg er wel gelijk 

bij: de Tweede Kamer beslist uiteindelijk, het gaat over veel geld. Want als deze hele regio naar de 

vervoerregio zou gaan, dat zou betekenen dat GS van Noord-Holland alleen nog maar wat te zeggen hebt over 

alles ten noorden van Zaandam. Nou, de vraag is: wat is dan nog de waarde van de provincie? Dus hier zit veel 

meer aan vast. Maar de intentie dat wij meer invloed hebben op mobiliteitsbeleid en dat er meer moet 

worden geïnvesteerd in deze regio, aan de westkant van Amsterdam, dat vraag deze motie. En dan vergeef ik 

de heer Aynan maar dat er staat ‘opdragen’, ik zie het als een verzoek en een intentie, en in die zin steunen wij 

hem. 

De voorzitter: Dank u wel. Dat was het voor dit moment? Oh! Oké, oké, oké. Mevrouw Verhoef. 

Mevrouw Verhoef: Dank u wel, voorzitter. Je zou bijna vergeten dat het gaat over een zienswijze op de begro… 

of zienswijze op de verantwoording van het vorige jaar, 2017, en een globale vooruitzicht naar de begroting 

van 2019 van de MRA. Nou, daar heb ik wel naar gekeken en het mooie is, en dat heb ik hier nog helemaal niet 

gehoord en dat vind ik toch heel bijzonder, dat deze zelfde gemeenteraad heeft in 2018 bij de 

begrotingsbehandeling aandacht gevraagd voor meer duurzaamheid en energietransmissie in de taken van de 

MRA. Nu wordt hier voorgesteld naar aanleiding van het overschot wat het MRA heeft op het vorig jaar omdat 

ze gewoon wat laat van start zijn gegaan, en om die middelen in te zetten voor duurzaamheid. Wat is er 

mooier om daarmee akkoord te gaan? Natuurlijk is het belangrijk om over mobiliteit te praten maar dat kan 

ook op andere zaken. Wij gaan zeker de eerste twee moties die daarover gaan niet steunen. Wel vinden wij, 

maar dat geven we ook mee naar het volgende college, om goed te kijken: hoe kunnen we steviger misschien 

dan nu nog wel vertegenwoordigd zijn in de MRA? We zijn nu stevig vertegenwoordigd, maar ook een beroep 

aan onze collega, mijn collega raadsleden. Weet ook dat er regelmatig zaken zijn waar je uitgenodigd wordt 

om naartoe te gaan en doe je mond open en praat mee. Of ik moet zeggen: doet uwen mond open en praat u 

allen mee. Het is mijn eerste speech hè, ik mag me nog even vergissen, toch? Een keertje. Maar wij zijn dus 

heel tevreden over zoals het nu voorligt. En natuurlijk gaan we kritisch het MRA volgen, zeker op inhoud en 

ook op deze taken. Maar duurzaamheid dragen wij een warm hart toe en succes. 

(acclamatie) 

De voorzitter: Juist, dat was dus uw maidenspeech. En dan is er nog de heer Gün. 

De heer Gün: Ja voorzitter, dank u wel. De Partij van de Arbeid heeft gelijk, dat was inderdaad in 2017 

afgesproken en we zitten met een overschot van 1,1 miljoen. En wij waren juist als GroenLinks de partij die 



toen hebben ingezet op: maak meer budget vrij voor duurzaamheid en de energietransitie. En dat komt nu uit 

dus daar zijn wij heel blij mee. Een minpuntje is dat de plannen die zijn ingezet dan niet tot uitvoer komen om 

welke reden dan ook. Maar goed, we gaan de commissie behandeling niet overdoen. Het geld wordt nu 

doorgeschoven en voor een goed doel ingezet. Dat gezegd hebbende, dus u was iets te vroeg hè? U had het 

nog niet gehoord, maar dat klopt, want ik was nog niet aan het woord geweest. Dan de moties; Jouw Haarlem 

tweemaal, wij steunen ze. En zo meteen kan ik er niks over zeggen, nu wel. Dus bij deze: over de tweede 

motie van u is het een en ander al gezegd. En zoals in de commissie is behandeld hebben wij hem ook 

geïnterpreteerd; juist als het verkrijgen van meer invloed om meer middelen beschikbaar te krijgen. Dus zo 

hebben wij hem van meet af aan geïnterpreteerd, maar ik ben wel blij met de uitleg van de heer Visser, dat 

maakt het veel meer duidelijk. En ook door uw oproep om in die regioraad te komen, die steunen wij van 

harte. Dus bij deze ook het verzoek aan het college om niet alleen richting MRA maar ook richting de regioraad 

ervoor te zorgen dat Haarlem gewoon meer invloed krijgt, want uiteindelijk is dat het doel. En het middel is 

dan maar wat het is, maar pak ze allemaal en nuttig ze uit. De promotie van de SP, ja, u werkt goed samen in 

de Staten met de fractie van GroenLinks. Dat doen wij niet in de Staten maar wel via een ander lijntje werken 

wij ook heel goed met die fractie samen. En we hebben ook meegekregen dat wij absoluut niet tegen deze 

motie mogen stemmen. Maar u weet dat wij al heel lang strijden voor andere vervoersmiddelen, ook aan deze 

kant van de MRA, dus wij zullen deze ook zeker steunen. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan denk ik dat het goed is dat we naar de wethouder gaan en in dit geval met 

name de vervoerskant. Dus wethouder Sikkema. 

Wethouder Sikkema: Ja, dank u wel. Nou, op gebied van verkeer en vervoer is uw geluid volgens mij heel 

duidelijk: nou, zorg ervoor dat we meer invloed hebben en de westflank van de MRA meer op tafel hebben 

binnen die MRA. En dat onderstreept het college ook helemaal. We hebben de afgelopen jaren heel erg 

geïnvesteerd in de relatie binnen Zuid Kennemerland, overigens ook de IJmondgemeenten mijnheer 

Garretsen. Zij hebben nu ook een mobiliteitsfonds, een regionaal mobiliteitsfonds en rond om de Velsenboog, 

of dat heet tegenwoordig anders, maar… Oh, de Velserverbinding. Ja sorry. De Velserverbinding, daar hebben 

we natuurlijk alles bij, dus ‘…’ regio belang bij, dus daar gaan we zeker verder mee samenwerken. Ook hebben 

we de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de relatie met de provincie en dat begint ook echt zijn vruchten af 

te werpen. Dus dat is heel erg goed. Het hebt er ook toe geleid, echt mede doordat Haarlem daar flink aan 

getrokken heeft, dat Rottepolderplein dat er 30 miljoen wordt vrijgemaakt, dus we zien ook de eerste 

resultaten. Maar het kan beter en dat vinden wij ook, binnen de MRA ook. Ik denk, of wij als college denken 

dat dat via dat platform beter kan dan via die vervoersregio omdat binnen de vervoersregio moet je ook geld 

meenemen, BDU-gelden, en dan zijn wij gewoon gekoppeld aan de provincie. Maar zoals ik het van u hoor is 

het ook meer: het middel is niet belangrijk maar het doel dat wij gewoon meer onszelf op de kaart zetten en 

dat omarmen wij. Dus daar gaan we zeker in mee. En dan, ja een motie door GroenLinks in de provincie 

aangenomen en u vraagt mij om daar richting de provincie ook nog even goed aandacht aan te schenken; dat 

gaan we natuurlijk ook doen want wij vinden ook heel erg belangrijk dat het openbaar vervoer, tussen 

Haarlem en Amsterdam en andere belangrijke plaatsen waar forenzen heen gaan, om die te versterken. Dus 

die nemen we ook over. 

De voorzitter: Dank u wel. Nog behoefte aan een tweede termijn? Niet. Wel, de heer Van den Raadt. 

De heer Van den Raadt: Ja, we zijn toch blij dat mijnheer Frank Visser het heeft uitgezocht en wij vertrouwen 

erop dat mijnheer Frank Visser altijd de waarheid spreekt want anders gaat er waarschijnlijk een 



doornenstruik in uw tuin branden. Dus, dan kunnen wij gewoon gelukkig mee doen met Jouw Haarlem met die 

tweede motie, want het blijkt wel te kunnen. Dank u. 

De voorzitter: Goed. Dan gaan wij over tot stemmingen. Als eerste de zienswijze verantwoording en globale 

begroting. Mevrouw Sterenberg. 

Mevrouw Sterenberg: Ja, dank u wel. Ja, de VVD zal instemmen met deze zienswijze. Het zal niemand vreemd 

zijn dat de VVD een groot voorstander is van een goede bereikbaarheid en mobiliteit. Daarom kunnen wij ook 

de, ik doe het meteen even in één, daarom kunnen we ook de eerste motie van Jouw Haarlem steunen. 

Inderdaad in de gedachte van de wethouder; lobby daarvoor, zorg dat je aan tafel zit. De tweede motie 

steunen we niet voor de vervoersregeling, regio. Dan hebben we nog de motie van de SP en van GroenLinks. 

Nou, ik was heel verheugd dat de heer Garretsen een keer een Engelse term gebruikte in de titel van een 

motie. Waarschijnlijk nog geen Nederlandse term daarvoor gevonden, dus voortaan kan de heer Garretsen 

daar niemand meer op vastpinnen. Maar ook die steunen we. We hebben het natuurlijk al eerder over de 

lightrail gehad in deze in de vorige raad en toen hebben we dat ook gesteund dus het zou vreemd zijn om dat 

nu niet te doen. Wij vinden het gewoon belangrijk om aan tafel te zitten en mee te spreken. Nog wel een 

signaal voor de heer Aynan: in de krant lazen we dat u het vervelend vond dat er dan een VVD geluid dat 

vertegenwoordigde. Ik ga er vanuit dat als de wethouder, en nu even er vanuit gaande dat mevrouw Sikkema 

dat is, dat ze dan het geluid van de raad vertegenwoordigt en niet het geluid puur van GroenLinks. En ik hoop 

dat dat goed zal gaan en dat onze bereikbaarheid nog minder slecht wordt. 

De voorzitter: Dank u wel. Misschien moet het woordje ‘nog’ weg, maar... Dan eens even kijken, verder nog 

stemverklaringen? Ja, de heer Aynan. 

De heer Aynan: Ja voorzitter, de SP motie, als echte smulpaap houd ik helemaal niet van lightproducten maar 

ik maak graag een uitzondering voor lightrail. Uiteraard. We zien echt dat er een probleem ligt, dat heb ik ook 

in mijn eigen bijdrage vertelt. En op een zomerse dag zitten we hier vol fijnstoffen met auto’s die richting het 

strand gaan. En die lightrailverbinding tussen Amsterdam en Bloemendaal-Zandvoort is daar echt een 

oplossing voor, dus volmondig en volledige steun. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Garretsen. 

De heer Garretsen: Kijk, ik wou nog wat zeggen over wat er ook voorligt, namelijk gevraagd wordt in te 

stemmen met de MRA begroting. Nou, u weet dat wij steeds zeer kritisch staan ten opzichte van de MRA, 

maar we zullen er wel mee instemmen. Verder wordt de raad gevraagd kennis te nemen van het overzicht 

inhoudelijke zaken Haarlemse ambities. Nou, dat is alleen maar een kennisneming en het college weet dat wij 

met het overzicht dat we daar nogal wat kritiek op hebben en dat wil ik maar even gezegd hebben. Maar we 

stemmen dus in met de begroting. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Amand. 

De heer Amand: Ja dank u wel voorzitter. MRA, het is toch eigenlijk heel erg triest dat wij daar eigenlijk een 

voortrekkersrol in zouden moeten spelen. Als we zien natuurlijk dat de mensen in Haarlem barsten van de 

fijnstof en de CO2, maatregelen worden weinig genomen of praktisch helemaal niet. Het is natuurlijk eigenlijk 

van de gekke dat wij daar niet meer capaciteiten in krijgen, ook in binnen de provincie om iets voor elkaar te 

krijgen. Ik hoop dat deze mensen die er allemaal zitten, en u ook trouwens voorzitter, dinsdagavond dan is er 

in het Provinciehuis van alles te doen dus ik hoop dat iedereen toch eens eventjes gaat kijken en luisteren wat 



ze ons weer voor gaan schotelen. Gisteravond was het bij de molen Adriaan ook al iets dat je zegt: hoe gaat 

het over het fijnstof en de lucht? Toen stelde ik de vraag: heb u het over Schiphol? Maar daar werd niet meer 

over gepraat. Dus ik hoop u dinsdagavond allemaal te zien. 

De voorzitter: Oké, bij wijze van stemverklaring. De stemming. Kunt u instemmen met de zienswijze? Ja? 

Iedereen? Ja, ik heb de indruk. Goed. Dan is dat met algemene stemmen aanvaard.  

De voorzitter: Dan hebben we een aantal moties. Als eerste motie 12.1; Jouw Haarlem platform mobiliteit. Ik 

heb de indruk dat we de stemverklaringen al gehad hebben. Is er niemand meer? Dan gaan we stemmen. Wie 

is voor de motie? Dat zijn de fracties van GroenLinks, D66, SP, OP Haarlem, Jouw Haarlem, ChristenUnie, Hart 

voor Haarlem, ActiePartij, Trots Haarlem en de VVD. Dat is al een ruime meerderheid, dus die is aangenomen.  

De voorzitter: Dan de motie 12.2 van Jouw Haarlem: Haarlem in vervoering. Wie is daarvoor? Dat zijn de 

fracties van, ik zie dat er wat aarzeling is, ja toch. GroenLinks, D66, SP, OP Haarlem, Jouw Haarlem, 

ChristenUnie, Hart voor Haarlem, ActiePartij, Trots Haarlem. Dat moet genoeg zijn dus die is ook aangenomen. 

De voorzitter: En dan gaan we naar motie 12.3 en dat is de steun aan het initiatief van GroenLinks inclusief 

initiatiefvoorstel Lightrail. Wie is daar voor? Dat is zelfs algemeen. Die is aangenomen. Daarmee zijn we aan 

het eind gekomen van punt 12. Ik stel voor dat dit wel een goed moment is om even een kop koffie te drinken. 

Ik schors de vergadering. 

(Schorsing) 

13. Moties vreemd 

De voorzitter: Ik heropen de vergadering en ik wil eerst iets met u delen waar de griffier en ik in ieder geval 

flink de smoor over in hebben. Maar ik wil even kijken hoe wij daarmee omgaan. U hebt waarschijnlijk al door 

gekregen dat er geen uitzending is op dit moment van de raadsvergadering, maar wij hadden de signalen dat 

de opname wel gewoon beschikbaar was. Maar ondertussen is het beeld dat er ook geen opname is. Dat 

betekent dat wij ook geen goed verslag van deze vergadering kunnen maken. Wel de wettelijk voorgeschreven 

besluitenlijst, dus dat is geen punt. Maar al die prachtige bijdragen van u die dreigen de geschiedenis te 

ontgaan omdat we ze niet hebben kunnen vastleggen. 

De heer Visser: Kunnen we ‘…’ niet even inhuren om het verslag te maken? ‘…’ 

De voorzitter: Ik kan u verzekeren dat er echt fors hier nu werk van gemaakt wordt want er zijn te vaak 

haperingen bij de opnameapparatuur, het is echt buitengewoon vervelend en belemmert ook het goed 

functioneren van de raad. Voor dit moment is het een gegeven. We kunnen nu twee dingen doen: we kunnen 

verder gaan, we kunnen dan wel de besluitenlijst maken maar een precies verslag zal er niet zijn. We kunnen 

ook besluiten om te zeggen: wij pakken dit de volgende vergadering op en gaan nu de vergadering besluiten. 

Ik kijk even rond want het heeft allebei aardig wat consequenties. Aan de andere kant, echt ongelukken zal het 

niet geven. Dus de vraag is even: wat willen wij? Vergaderen zonder verslag of nu stoppen en de volgende 

vergadering met verslag? Ik zie dat er wel wat mensen zijn die wat willen zeggen daarover. Dus ik ga eerst 

even luisteren daarnaar en dan trekken we de conclusie. De heer Berkhout. 

De heer Berkhout: Ja voorzitter, ons voorstel is om dan nu te stoppen. Ja. 



De voorzitter: Mevrouw Leitner. 

Mevrouw Leitner: Daar sluiten wij ons bij aan. 

De voorzitter: De heer Aynan. 

De heer Aynan: Voorzitter, ik heb wel een inhoudelijke vraag: ik heb één motie vreemd en die gaat over ten 

inzagelegging van het bouwplan Gonnetstraat en ik heb daar dus over een motie. Ik vraag me af of de ter 

inzagelegging dan kan wachten tot de volgende raadsvergadering? Want dan sluit ik me aan bij de vorige 

sprekers. 

De voorzitter: Gaan we even kijken, is dat mogelijk? Of… Wethouder, … Ja, ik… Ja, we wachten er al lang op, 

maar goed, ja. Het zal niet om een lange tijd gaan, maar goed, het is de vraag. Denk er even over na. Ik kijk 

even verder want er zijn nog een paar woordmeldingen. Mevrouw Kok. 

Mevrouw Kok: Dank u wel voorzitter. Een vraag over die zware voorhang over Deliterrein en het Spaarne 

Gasthuis: is het niet noodzakelijk dat er vanavond een besluit wordt genomen in verband met de tijd? 

De voorzitter: Nou, dat is een volgend probleem, maar het probleem moeten we misschien niet nu gaan 

behandelen. Maar ik kan u in ieder geval zeggen dat het daarvoor niet een probleem is. De heer Garretsen? 

De heer Garretsen: Informatieve vraag: wanneer is de volgende raadsvergadering? Pas over vier weken of 

eerder?  

De voorzitter: Op dit moment is 14 juni, maar wij hebben de mogelijkheid natuurlijk om te zeggen: we gaan 

toch nog een eerdere vergadering bij elkaar roepen. Wellicht zelfs dat er alle aanleiding voor is om dat te 

doen. 

De heer Garretsen: Maar als die aanleiding er is dan hoop ik dat u zo soepel bent om ook deze punten nog 

even te kunnen doen. 

De voorzitter: Goed, ik kijk nog even verder. Zijn er nog andere reacties? De heer Visser. 

De heer Visser: Nou, de vraag die de heer Aynan net stelde, die geld denk ik ook voor de motie over sportpark 

Pim Mulier. Ik kan het niet helemaal overzien maar ik kan me voorstellen dat daar ook haast bij is. Hetzelfde 

geldt ook voor de motie Remise kan ik me ook voorstellen dat er haast bij is. 

De voorzitter: Ik weet niet welke, de derde die u noemt ging iets te snel. Welke bedoelt u?  

De heer Visser: De motie Remise en de motie Sportpark Pim Mulier, van die twee moties wil ik even zeker 

weten of uitstel mogelijk is of dat er spoed is. En ik vermoed dat er spoed is. 

De voorzitter: Oké, we kijken even. De heer Van den Raadt. 

De heer Van den Raadt: Ja voorzitter, hetzelfde over de motie Pim Mulier, er zitten zelfs mensen op de tribune 

voor die motie dus dat zou ook een beetje zielig zijn. Dus dan ook de grote vraag natuurlijk, want ik kreeg het 

bericht al binnen om 20:15 uur dat die uitzending niet werd uitgezonden. Dus hoe laat wist u het? Want nou 



komen we bij de moties vreemd en dan gaan we plotseling stoppen. Dan hadden we beter meteen om 20:15 

uur kunnen stoppen. 

De voorzitter: Daar kan ik meteen helderheid over geven. Dat van die uitzending wist ik vanaf het allereerste 

begin, alleen het punt was dat het idee was: er is wel een opname en we zetten het vervolgens later zetten we 

het gewoon op de site. Maar nu kreeg ik de informatie tijdens de schorsing dat de opname naar alle 

waarschijnlijkheid gewoon ook niet gelukt is. En ook niet lukt met de apparatuur zoals die nu is. Mevrouw 

Sterenberg. 

Mevrouw Sterenberg: Het lijkt mij dan de volgende keer handig om dat direct te checken zodra de gewone 

uitzending niet werkt. Wij willen nu inderdaad ook niet verder vergaderen en voor wat betreft de motie over 

Pim Mulier is natuurlijk zo dat volgende week dat gewoon in de commissie besproken wordt, dus dat er dan 

ook inhoudelijk over dat onderwerp gesproken kan worden. 

De voorzitter: Oké. Dat betekent dat eigenlijk iedereen zegt: wij willen liever stoppen, met de vraag nog voor 

welke onderwerpen mogelijk dat zou betekenen dat je in de problemen komt qua tijd als je nog even wacht 

met de uitvoering van zaken die in moties aan de orde zijn. Het gaat allemaal over ruimtelijke projecten 

volgens mij. Wethouder, misschien kunt u daar uw licht over laten schijnen? 

Wethouder Van Spijk: Nou, ten aanzien van blok 6 is uitstel geen issue. Ten aanzien van Pim Mulier meld ik 

wel dat er dus een bouwvergunningen zijn afgegeven en dat daar dus een keer gebouwd zou kunnen worden. 

Dat zal niet binnen nu en twee weken zijn, maar dat is wel een feit dus ik wil u daar gewoon op attenderen. 

Maar dat kan rustig uitstellen naar de volgende keer. 

De voorzitter: Goed. Zullen wij dan met dat uitgangspunt kijken en mocht er een reden zijn om te zeggen: we 

moeten echt sneller bij elkaar komen, dan krijgt u een uitnodiging voor een extra raadsvergadering. Goed, met 

veel excuus en met ergernis dat het zo raar verloopt. Maar het is wel zo dat u dan plotseling ongedacht een 

vroegertje hebt.  

14. Sluiting 

De voorzitter: Dan wens ik u nog een prettige avond en dan sluit ik de vergadering. 


