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1. OPENING DOOR DE RAADSVOORZITTER  

 

De VOORZITTER: Dames en heren, gaat u rustig zitten. Heel hartelijk welkom bij deze 

eerste vergadering van de nieuw gekozen gemeenteraad. Een feestelijke vergadering, 

waarin de nieuwe leden van de gemeenteraad worden geïnstalleerd nadat zij de eed of 

belofte hebben afgelegd. Welkom ook aan de vele gasten die er zijn, meestal zeer 

verbonden met de raadsleden bij deze gelegenheid. Fijn dat u erbij bent en alle kijkers 

ook van harte welkom. Ik open de vergadering. Voordat ik overga naar waar het 

vanavond om gaat, namelijk de installatie van de nieuwe raadsleden, wil ik kort wat 

dingen tegen u zeggen. Daar ga ik voor staan. Hartelijk welkom allemaal in de raadzaal 

van de gemeente Haarlem. U, leden van de raad, bent vorige week gekozen door de 

bevolking van Haarlem om de komende 4 jaar die bevolking te vertegenwoordigen. 

Daarmee wil ik u allereerst van harte feliciteren. Het is een blijk van vertrouwen en een 

geweldige verantwoordelijkheid. De komende 4 jaar bent u het hoogste orgaan in de stad. 

U vertegenwoordigt de bevolking, u gaat over de financiën, u maakt de verordeningen, u 

bepaalt de hoofdlijnen van het beleid, u kiest de wethouders en controleert het college van 

burgemeester en wethouders op het door hen gevoerde bestuur. En dat in deze prachtige 

stad. Een stad die al 772 jaar stadsrechten heeft en dat betekent eigenlijk 772 jaar een 

eigen zelfstandig bestuur. Een stad vol mooie tradities, met veel cultuur in een prachtige 

omgeving en vooral ook met heel veel boeiende mensen. Het is bijzonder om nu voor een 

  

 

CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE 

HAARLEM OP DONDERDAG 22 JUNI 2017 OM 19.30 UUR 

 

 

 

 

  
 

 

  

 

CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DEN RAADT DER 

GEMEENTE 

HAARLEM OP DONDERDAG 30 JUNI 2011 OM 17.00 UUR 

  

 

 

 

DD 

  

 

 

  

 

CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE 

HAARLEM OP DONDERDAG 29 MAART 2018 OM 19.30 UUR 

  

 

 

 

DD 

  
 

 



 

 

29 maart 2018 2  

 

 

 

 

 

aantal jaren in die lange traditie van besturen medeverantwoordelijk te zijn voor de 

erfenis van eerdere generaties, mee te werken aan de toekomst van toekomstige 

generaties en dingen te regelen voor de huidige generatie bewoners van de stad. We doen 

dat op deze plek in het hart van de stad, in het prachtige oude stadhuiscomplex. Eerlijk 

gezegd is eigenlijk alleen de huisvesting van de raad zelf een beetje onder de maat. Het 

ziet er best aardig uit zo, maar een echte mooie, goede vergaderlocatie is het niet, dus wat 

mij betreft een uitdaging om eens na te denken of een betere raadzaal kan helpen bij het 

zo goed mogelijk functioneren van de raad. Maar goed, daar kunnen we het nog eens over 

hebben. Het begin van een nieuwe bestuursperiode is altijd een spannend moment. 

Nieuwe gezichten, nieuwe verhoudingen, nieuwe kansen. Ieder is vol goede moed en vol 

goede bedoelingen. Moge dit een goede periode worden voor Haarlem en de 

Haarlemmers en ook een goede periode met elkaar. We vergaderen hier heel veel in dit 

huis. De verleiding is misschien om ons in de informatie die je als raadslid krijgt te 

begraven. Toch is het ook een uitdaging om dit huis weer uit te gaan, de stad in en 

midden in de samenleving te staan en om dat dan weer mee te nemen in de discussies die 

we hier met elkaar voeren en bij de beslissingen die hier genomen worden. De komende 

weken wordt u een programma aangeboden om u te helpen zo goed mogelijk wegwijs te 

raken in onderwerpen en vergaderorde. Het is goed om daarin te investeren met elkaar en 

om te zien of we een cultuur kunnen bereiken waarin we spreken, maar ook luisteren, 

waarin we de scherpte van de discussie zoeken, maar respect en waardige 

omgangsvormen bewaren en waarin we nooit uit het oog verliezen dat besturen vooral 

ook samenwerken is, met zoveel mensen en organisaties in de stad en met elkaar. Het is 

goed om aan het begin van deze periode met elkaar te spreken over hoe we het deze 

periode willen doen, in omgangsvormen, in vergaderorde, in bestuurscultuur. Mogelijk 

ook om een aantal afspraken daarover met elkaar te maken. Straks zal er waarschijnlijk 

ook weer een coalitie zijn van partijen die vertegenwoordigers in het college hebben en 

partijen die dat niet hebben. Dan spreken we van coalitie en oppositie, maar allemaal 

samen – en daarin maakt dat oppositie of coalitie zijn niet uit – vormen wij het bestuur 

van de stad. Ieder van u vertegenwoordigt mensen uit de stad. Hopelijk weten we dat vast 

te houden en elkaar daarin juist ook te waarderen. De basis voor een goed bestuur is het 

hebben van vertrouwen; vertrouwen in burgers, vertrouwen in ambtenaren, vertrouwen in 

bestuurders, vertrouwen is het functioneren van onze democratische instellingen, 

vertrouwen in elkaar. Dat spreekt niet vanzelf. Vertrouwen moet ook verdiend worden. Er 

gaan ook dingen verkeerd waar je het over moet hebben en waar je mensen op aan moet 

spreken. Toch is het heilzaam effect van een samenleving gebaseerd op vertrouwen 

ongelooflijk groot. Het zou mooi zijn als we ook daarin samen kunnen investeren. Het is 

tijd om aan het werk te gaan. Er zijn belangrijke beslissingen te nemen voor de toekomst 

van de stad, voor het welzijn van de inwoners, voor de plek van Haarlem in de regio en in 

ons land. Gisteravond heeft de oude raad in zijn laatste besluit uw geloofsbrieven 

goedgekeurd en u toegelaten tot de gemeenteraad. Dat betekent dat er nog maar één ding 

nodig is om u daadwerkelijk lid te maken van deze raad. De wet schrijft voor dat u de eed 

of belofte moet afleggen over dat u niemand geschenken hebt gegeven om hier te komen. 

Ik zou bijna zeggen, dat is een soort verklaring dat u integer bent en wilt zijn en een 

belofte dat u de wetten van dit land zult gehoorzamen. We hebben de eed, die bestaat uit 

de oude vertrouwde vorm waarin die plechtige belofte is gegoten, maar sinds lang is er 

ook – en dat is hier ondertussen bijna de standaard geworden – de belofte. Die hebben we 

sinds Willem van Oranje en ik vind het toch leuk om u dat even te melden: in zijn tijd 

waren er mensen die gewetensproblemen hadden met het afleggen van de eed en daar 

stond toen gevangenisstraf op. Hij zei: “Dat schaffen we af, als mensen 

gewetensproblemen hebben, dan hebben we daar respect voor en dan mogen ze ook een 
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plechtige belofte afleggen” en sindsdien is dat in Nederland, naast de eed, de vorm waarin 

we dat met elkaar doen. Ik stel voor dat wij nu overgaan tot het afleggen van de eed en de 

belofte en daarna wil ik u als leden installeren tot lid van de raad. Ik wil iedereen 

verzoeken om te gaan staan. Zoals door de wet voorgeschreven, artikel 14 van de 

Gemeentewet, verzoek ik u thans om in mijn handen af te leggen de eed of belofte zoals 

deze is neergeschreven in dat artikel 14 van de wet. Het is mooi om uit respect te gaan 

staan allemaal, maar die eed of belofte wordt alleen afgelegd door de leden van de raad. 

Ik ga het als volgt doen. Ik lees eerst de tekst voor van de eed en dan zal ik de leden van 

de raad die de eed willen afleggen verzoeken om dat te doen. Ik noem hun naam en 

verzoek ze daarna om onder het opsteken van de rechterhand met de twee voorste 

vingers, zoals dat is omschreven, omhoog, uit te spreken: ‘Zo waarlijk helpe mij God 

almachtig’. Daarna lees ik de tekst van de belofte voor en ik noem telkens de naam van 

een raadslid en verzoek, als ik uw naam genoemd heb, te antwoorden, ‘Dat verklaar en 

beloof ik’. Ik zweer dat ik, om tot lid 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 lid van het gemeentebestuur naar eer en geweten zal vervullen. Jurrit Visser. 

 

De heer VISSER (CDA): Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 

 

De VOORZITTER: Frank Visser. 

 

De heer VISSER (ChristenUnie): Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 

 

De VOORZITTER: Dan lees ik u voor de tekst van de verklaring en belofte. Ik verklaar 

dat ik, om tot lid 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 lid van het gemeentebestuur naar eer en geweten zal vervullen. De heer 

Aynan 

 

De heer AYNAN: Dat verklaar en beloof ik. 

 

De VOORZITTER: De heer Berkhout. 

 

De heer BERKHOUT: Dat verklaar en beloof ik. 

 

De VOORZITTER: De heer Blokpoel. 

 

De heer BLOKPOEL: Dat verklaar en beloof ik. 

 

De VOORZITTER: De heer Boer. 

 

De heer BOER: Dat verklaar en beloof ik. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Çimen. 
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Mevrouw ÇIMEN: Dat verklaar en beloof ik. 

 

De VOORZITTER: De heer Van den Doel. 

 

De heer VAN DEN DOEL: Dat verklaar en beloof ik. 

 

De VOORZITTER: De heer Dreijer. 

 

De heer DREIJER: Dat verklaar en beloof ik. 

 

De VOORZITTER: De heer Drost. 

 

De heer DROST: Dat verklaar en beloof ik. 

 

De VOORZITTER: De heer El Aichi. 

 

De heer EL AICHI: Dat verklaar en beloof ik. 

 

De VOORZITTER: De heer Garretsen. 

 

De heer GARRETSEN: Dat verklaar en beloof ik. 

 

De VOORZITTER: De heer De Groot. 

 

De heer DE GROOT: Dat verklaar en beloof ik. 

 

De VOORZITTER: De heer Gün. 

 

De heer GÜN: Dat verklaar en beloof ik. 

 

De VOORZITTER: De heer Hulster. 

 

De heer HULSTER: Dat verklaar en beloof ik. 

 

De VOORZITTER: De heer Van Kessel. 

 

De heer VAN KESSEL: Dat verklaar en beloof ik. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Klazes. 

 

Mevrouw KLAZES: Dat verklaar en beloof ik. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Kok. 

 

Mevrouw KOK: Dat verklaar en beloof ik. 

 

De VOORZITTER: De heer Van Leeuwen. 

 

De heer VAN LEEUWEN: Dat verklaar en beloof ik. 



 

 

29 maart 2018 5  

 

 

 

 

 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Leitner. 

 

Mevrouw LEITNER: Dat verklaar en beloof ik. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Otten. 

 

Mevrouw OTTEN: Dat verklaar en beloof ik. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Özoğul. 

 

Mevrouw ÖZOGUL: Dat verklaar en beloof ik. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw De Raadt. 

 

Mevrouw DE RAADT: Dat verklaar en beloof ik. 

 

De VOORZITTER: De heer Van den Raadt. 

 

De heer VAN DEN RAADT: Dat verklaar en beloof ik. 

 

De VOORZITTER: De heer Roduner. 

 

De heer RODUNER: Dat verklaar en beloof ik. 

 

De VOORZITTER: De heer Rijssenbeek. 

 

De heer RIJSSENBEEK: Dat verklaar en beloof ik. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Schopman. 

 

Mevrouw SCHOPMAN: Dat verklaar en beloof ik. 

 

De VOORZITTER: De heer Smit. 

 

De heer SMIT: Dat verklaar en beloof ik. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Schneiders. 

 

Mevrouw SCHNEIDERS: Dat verklaar en beloof ik. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Sterenberg. 

 

Mevrouw STERENBERG: Dat verklaar en beloof ik. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Steyger. 

 

Mevrouw STEYGER: Dat verklaar en beloof ik. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Timmer-Aukes. 
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Mevrouw TIMMER-AUKES: Dat verklaar en beloof ik. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Verhoeff. 

 

Mevrouw VERHOEFF: Dat verklaar en beloof ik. 

 

De VOORZITTER: De heer Wiedemeijer. 

 

De heer WIEDEMEIJER: Dat verklaar en beloof ik. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Wisse. 

 

Mevrouw WISSE: Dat verklaar en beloof ik. 

 

De VOORZITTER: De heer Yerden. 

 

De heer YERDEN: Dat verklaar en beloof ik. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Van Zetten. 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Dat verklaar en beloof ik. 

 

De VOORZITTER: Op grond van uw verkiezing door de inwoners van de stad, uw 

toelating tot de gemeenteraad door de gemeenteraad en de door u afgelegde eed of belofte 

installeer ik u als leden van de gemeenteraad van Haarlem met deze hamerslag en wens u 

veel wijsheid, veel succes, veel zegen en veel plezier bij uw werk als 

volksvertegenwoordiger in de gemeenteraad van Haarlem. U kunt gaan zitten. 

Voordat we de vergadering beëindigen en u de gelegenheid hebt om de nieuw 

geïnstalleerde raadsleden te feliciteren en sterkte te wensen, hebben wij nog een enkel 

punt dat vanavond aan de orde is. Het eerste is dat ik aan de fractievoorzitter van de 

grootste partij in deze raad, die het initiatief heeft genomen om te komen tot de vorming 

van een nieuw college, vraag of hij kort een reflectie wil geven op de voortgang van de 

besprekingen voor een nieuw bestuur. Ik geef het woord aan de heer Berkhout. 

 

De heer BERKHOUT: Dank u wel voorzitter. Allereerst is het een eer om hier te staan en 

ook een verantwoordelijkheid, dat besef ik terdege. U schetste het al in uw speech, dat u 

aangaf dat hier een nieuwe kans is om in de komende jaren gezamenlijk iets neer te gaan 

zetten. Zo ervaar ik het ook heel erg en dat is wat mij betreft ook het primaire doel van de 

eerste gesprekken deze week. Ik zal u even kort meenemen in hoe ik tot nu toe de 

gesprekken heb gevoerd en wat het proces daaropvolgend zal zijn. We hebben 

gisteravond nog van de afscheidnemende raad gehoord hoe belangrijk het is om een 

goede start te maken en dat we eigenlijk met zijn allen in hetzelfde schuitje zitten, 

kennelijk letterlijk in de vorige periode in die boot die de zee opging, maar in algemene 

zin doen we het met zijn 39’en. Die start is van essentieel belang. Vorige week donderdag 

heb ik na een korte nacht iedereen meteen mogen ontvangen en ik moet zeggen, ik heb 

die gesprekken als zeer open en prettig ervaren. Ik ervaar echt de wil binnen deze raad om 

tot een goede verstandhouding te komen, dus de start oogt mij nu al goed, maar het was 

een primair eerste gesprek met een kopje koffie erbij, veel kopjes koffie erbij en hoe duid 

je de uitslag en hoe nu verder. Dat was de eerste informatieve ronde wat mij betreft en 
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vandaag ben ik gestart met de tweede verkenningsronde die een tikkeltje dieper gaat. Die 

verkenningsronde is bewust bedoeld om te kijken naar overeenkomsten en verschillen, 

ambities van partijen. Er ligt een opgaaf. Als ik hem van mijn eigen partij zie, dan zie ik 

duidelijk de opgaaf om iets te doen met de woningschaarste in de stad, de 

verduurzamingsopgave, maar ook de bereikbaarheidsopgave, de participatie en de 

handreiking naar de stad en op basis van al die verschillende onderwerpen heb ik vandaag 

een aantal gesprekken gevoerd en zal ik die morgen ook voeren. Dat is daarbij cruciaal en 

met name ook, want ik ben heel benieuwd naar hoe de partijen in die desbetreffende 

onderwerpen staan, maar met name ook het proces. Hoe geven we dit proces goed vorm? 

Dat betekent wat mij betreft, en dat wil ik ook graag even hier als ik dit betoog heb 

afgerond, polsen bij de andere partijen: hoe gaat het proces tot nu toe en wat zijn uw 

verwachtingen voor de rest? Wat mij betreft is dit dus de tweede verkenningsronde en 

hopelijk voordat het paasweekend echt invalt, is die afgerond en kunnen er paaseitjes 

gegeten worden. Vanaf volgende week donderdag verwacht ik een nieuwe stap in het 

proces te kunnen inslaan, waarbij we wat gerichter gaan kijken naar een coalitie, maar ik 

wil nogmaals benadrukken: het is bewust van belang dat alle twaalf partijen die in deze 

raad aanwezig zijn, meedenken in dit proces en zaken meegeven die van belang zijn voor 

de komende vier jaar. Er zit ontzettend veel kennis in deze raad, er is ook veel kennis 

gisteren weer vertrokken. Er zitten achttien nieuwe mensen in de raad, maar die 

gezamenlijke start is, nogmaals, cruciaal.  

Afsluitend, dat is hoe het proces er nu gaat uitzien. Volgende week donderdag zal ik een 

nieuwe update gegeven, waarbij we wellicht een stap verder gaan richting een mogelijke 

coalitievorming. Ik wil ook de stad gaan betrekken in dit proces en ik ben erg benieuwd 

hoe de andere partijen daar in staan. Maar vooral … (Geluid valt weg) 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Is er op dit moment behoefte om daar vragen over te 

stellen of opmerkingen over te maken? Mijnheer Aynan. 

 

De heer AYNAN: Ja, dank u wel, voorzitter, evenals de heer Smit, misschien 

vooruitlopend op een mogelijke toekomstige fusie. Voorzitter, hartelijk dank voor de 

update. Ik ben wel benieuwd, en dat vind ik eigenlijk het meest interessante van uw 

bijdrage, de stad erbij betrekken. Heeft u daar een concreet idee bij? 

 

De heer BERKHOUT: Nou, die handreiking naar de stad is ook cruciaal in dit proces, 

maar het is ook cruciaal dat je daarbij de verwachtingen enigszins onder controle houdt. 

Ik zoek nog naar een goede vorm, dat kan in de vorm van stadsgesprekken zijn, met 

bepaalde belangengroepen, een dagdeel inruimen om te zeggen: geef in deze fase van het 

proces mee wat je mee wilt geven op de onderwerpen zoals ik ze net heb genoemd, maar 

ik hoor ook graag uw ideeën daarover. 

 

De heer AYNAN: Voorzitter, zeer positief, dank voor uw reactie. Ik wil u alvast een ding 

meegeven: betrek de stad er wel bij voordat er dingen vastgelegd worden. Voor de rest 

heel veel succes. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan is er nog een raadslid dat graag even iets kwijt wil. 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Even een punt van orde. Ik wil ook nog iets zeggen, ik wist 

niet dat je je daar voor op moet geven. 
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De VOORZITTER: Ik vroeg net en toen zag ik geen signalen, maar als u wilt, kunt u 

reageren. 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Ik wil wel een kleine reflectie op de verkiezingen geven en de 

positie van Hart voor Haarlem, dat is toch toegestaan? 

 

De VOORZITTER: Zeker, ik vroeg net of er mensen waren die iets wilden zeggen, dus 

als u die behoefte hebt, maar het gaat nu om een reactie op de heer Berkhout. Ik denk dat 

het goed is dat u in ieder geval dan nu het woord neemt. 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Voorzitter, dank u wel, het lijkt mij normaal dat 

fractievoorzitters een reflectie geven op de verkiezingen. Ik had gedacht dat iedereen dat 

ging doen, maar als ik de enige ben, dan zal ik het voortouw nemen. Ja, voorzitter, we 

vieren vanavond een bijzondere verkiezingsuitslag. Het verrassende karakter daarvan is 

gisteren al uitvoerig in scherpe bewoordingen toegelicht door oud-raadslid Bloem van de 

SP, nog dank daarvoor. Ik zal vanavond dan ook geen poging doen om deze te 

analyseren, omdat de uitslag verstoken is van elke politieke logica. Wel realiseer ik me 

dat, nu de kaarten opnieuw geschud zijn, ook mijn fractie, Hart voor Haarlem, zich moet 

herschikken. Ja, collega’s, wij zullen ons herschikken, mede ingegeven door de breed 

gedeelde wens van minder lokale polarisatie. Inmiddels heb ik, net als de andere 

collega’s, een prettig gesprek gevoerd met de heer Berkhout. Laat ik beginnen met een 

compliment aan hem voor de gedegen wijze waarop hij dit traject aanpakt. Dat is van 

harte gemeend, Robbert. 

 

De heer BERKHOUT: Mijn missie is nu al geslaagd.  

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Het is goed om te merken dat de grootste politieke partij in de 

Haarlemse raad leiderschap toont. Dat hebben de laatste vier jaar niet meer gezien. Nog 

een compliment. Mijn advies aan hem is om deze verbindende lijn voort te zetten en 

daarbij heeft u ons, Hart voor Haarlem, aan uw zijde. Ik waarschuw u, ons aan uw zijde 

hebben, staat niet gelijk aan het hersenloos achter de coalitie aan lopen. Wij hebben ons 

verstand daarmee immers niet ingeleverd.  

Voorzitter, ik wil een belangrijke zorg vanavond delen en dat betreft de Haarlemse 

financiën. Mijn oproep aan de heer Berkhout is een zuinige hoeder te zijn van de 

Haarlemse schatkist.  

Tot slot, lokale partijen zijn wat ons betreft een zegen voor de democratie, dus neem ons 

ook serieus, ook in het proces in de komende weken, want we hebben geconstateerd dat 

de lokale partijen hier samen in de raad acht zetels bezitten. Daarmee zijn wij de op een 

na grootste partij, als wij ons zouden verenigen, na GroenLinks. U vroeg om een reflectie 

op het proces, of zal ik dat laten zitten? Zal ik dat ook maar gelijk meenemen. U vraagt 

ons wat de randvoorwaarden zijn. Dat betekent dat wij, als lokale partijen, graag een open 

en serieuze kans willen krijgen en fracties – dat heb ik ook aangegeven in het eerste 

gesprek – kunnen ook samenwerken en samen zijn we sterk en kunnen een positie 

bekleden. Wat betreft het type akkoord dat wij wensen; ik ben eerlijk gezegd niet zo van 

een bestuursakkoord, dat vind ik weinig politiek en meer iets voor ambtenaren. Mensen 

moeten zich ook herkennen in diverse fracties hier in de stad, want we moeten niet 

vergeten dat 54% van de Haarlemse bevolking, hoogopgeleid, allemaal goede banen, is 

gaan stemmen met de gemeenteraadsverkiezingen. Dat geeft een verantwoordelijkheid 

om degenen die thuisgebleven zijn de komende jaren erbij te betrekken om de stad beter 

te maken en vooruit te helpen. Mensen moeten zich ook kunnen herkennen in de 
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verschillen die er zijn. Wat de gemeenteraad betreft, twaalf nieuwe fracties, dat is prima, 

dat hadden we ook, we zijn niet meer versnipperd en twintig nieuwe raadsleden als ik het 

goed op een rijtje heb. Twintig, achttien, maar dat geeft een grote verantwoordelijkheid 

voor de kennis die verloren is gegaan. Ik hoop dat we elkaar allemaal beter leren kennen, 

want elke keer denk je: wie zijn deze mensen? Maar dat komt wel goed, denk ik. Wat 

voor samenwerking met de stad, elk initiatief is prima, ik heb altijd wel betoogd dat we 

uit moeten kijken dat we niet alleen praten met nieuwe elites, maar dat het algemeen 

belang ook stelt dat mensen die geen stem hebben dat we die er ook bij betrekken en 

uiteindelijk hebben we ook gemeenteraadsverkiezingen gehad waarbij mensen een 

volksvertegenwoordiger gekozen hebben, dat zijn wij met zijn allen, en achter ons staan 

een heleboel Haarlemmers die willen dat wij hier ook nadenken en besluiten nemen die 

goed zijn voor de stad. Dat was het, voorzitter. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Nog meer behoefte? Dat roept nieuwe reacties op. 

Mijnheer Aynan. 

 

De heer AYNAN: Ja, voorzitter, dit roept inderdaad reacties op. Het zou de bedoeling 

zijn dat het hier vanavond feestelijk aan toeging, maar gezien de bijdrage van mevrouw 

Van Zetten zal ik ook maar iets zeggen over de uitslag van vorige week. Voorzitter, in 

lijn van de artikelen 53 en 129 van de Grondwet is het uitgangspunt dat wij onze 

vertegenwoordigers kiezen op grondslag van evenredige vertegenwoordiging. Zo is de 

zetelverdeling ook, maar als we naar de restzetelverdeling kijken, dan wordt daarvan 

afgeweken. Dan kiezen we namelijk niet voor de evenredige vertegenwoordiging, maar 

voor het grootste gemiddelde. Dan blijkt dat, in principe, altijd de grootste partijen de 

restzetels krijgen. Dat is toch in afwijking van onze Grondwetsartikelen. Voorzitter, ik 

heb een brief rondgestuurd naar de raadsleden om zowel de Tweede Kamer als de 

kiesraad op te roepen om te kijken naar onze wet en om die ook in lijn te brengen met de 

evenredige vertegenwoordiging. Ik zou het fijn vinden als meerdere fracties die brief 

zouden ondersteunen en ik zal hem rondsturen. Dat is mijn statement, daar houd ik het 

even bij en laten we het voor de rest maar feestelijk houden. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Mevrouw Leitner. 

 

Mevrouw LEITNER: Ja, interessant ook vanaf deze plek, ik kan in ieder geval de 

publieke tribune een stuk beter zien. We hebben het gisteravond in deze raad er al over 

gehad dat we eigenlijk de erfenis van de coalitievorming van vier jaar achter ons aan 

hebben gesleept en dat we daar echt van moeten leren. Rustig aan en beheerst waar het 

kan en stevig doorpakken waar het moet. Altijd in gesprek met elkaar, want politieke 

samenwerking is meer dan ooit van belang. Om te laten zien dat het in deze periode van 

coalitievorming echt anders gaat – het begin gaat al hartstikke goed – adviseert D66 om 

tijdens de vorming van het coalitieakkoord het gesprek aan te gaan met partners uit de 

stad. In verkiezingsuitslag zien we ook dat Haarlemmers het heel belangrijk vinden dat de 

partijen in Haarlem geworteld zijn. Wat dat betreft hebben landelijke partijen al heel 

gauw de schijn tegen, maar niets is minder waar, want ook wij zijn Haarlemmers, ons 

verkiezingsprogramma is ook door Haarlemmers geschreven en onze kandidaten zijn ook 

Haarlemmers. Het nieuwe college moet uitstralen dat hij echt voor en door de 

Haarlemmers is en dat kan hij meteen in het begin doen door actief het gesprek aan te 

gaan en te laten zien dat hij de komende periode mensen erbij wil betrekken. De 

belangenafweging vindt uiteindelijk plaats in de raad en dat is wat politiek zo mooi, 

bijzonder en ingewikkeld maakt. Voor ons is een open houding veel belangrijker dan je 
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opleidingsniveau. Je moet ook over een standpunt kunnen twijfelen en dat bij kunnen 

stellen als dat nodig is. Wij zouden ook heel graag met deze raad willen kijken naar een 

nieuwe werkwijze en vormen waarin we ook de beeldvorming en de oordeelsvorming uit 

elkaar kunnen trekken, waardoor we meer open met elkaar standpunten kunnen 

uitwisselen. Dan moet je soms een standpunt bijstellen en we hebben laten zien dat het 

best kan, zoals bij de Dolhuysbrug. Bij de verkiezingsuitslag hebben wij zetels verloren, 

en dat is pijnlijk, maar dat is ook politiek en dat hoort erbij. We hebben het allemaal al 

eens eerder meegemaakt. Andere partijen liggen relatief dicht bij elkaar, behalve dan 

GroenLinks. The winner takes it all, maar we have been there too. De verschillen zijn ook 

nog wel te verklaren, het aantal voorkeurstemmen per kandidaat is ook heel interessant en 

de lokale partijen zijn nu ook duidelijk vertegenwoordigd in de raad met maar liefst vier, 

Trots Haarlem, OPH, Hart voor Haarlem, Jouw Haarlem, ze hebben allemaal een plek 

veroverd en de komende vier jaar is deze verdeling de realiteit. Met twaalf partijen is 

samenwerking meer dan ooit van belang, want wij besturen wel de stad met elkaar en hoe 

gaaf is dat. We hebben een mooie stevige omvang en we hebben inmiddels een heel 

ervaren fractie. Wij zijn zeker van plan om onze constructieve bijdrage te gaan leveren in 

de komende periode, oppositie, coalitie, want we zitten er altijd positief kritisch in. De 

realiteit van de lokale politiek is wel dat we het op heel veel punten met elkaar eens zijn, 

maar er zijn wel een paar in het oog springende verschillen. We denken dat veel 

verschillen, zoals bouwen, wonen, sociaal beleid en duurzaamheid overbrugbaar zijn, 

maar we willen de komende periode ook echt werk maken van nieuwe democratie, 

nieuwe experimenten op het gebied van betrekken van inwoners bij onze besluitvorming, 

waardoor er ruimte ontstaat voor die open houding. Eigenlijk hebben we maar een echte 

zorg voor de komende periode en dat is op het gebied van de financiële gezondheid. Door 

financieel strak te sturen hebben we de afgelopen vier jaar de schuld in de goede cijfers 

gebracht en is er ruimte ontstaan voor nieuwe investeringen. D66 was er in financieel 

krappe tijden en D66 is er ook in financieel betere tijden om de stad financieel gezond te 

houden. We eren daarom ook onze titel als boekhouder van links. Ook al klopt mijn hart 

zelf ook links, de huidige uitslag is wat ons betreft een mooie gelegenheid om met elkaar 

verder te gaan. We gaan zien hoe het uitvalt, maar we zijn voor een akkoord op 

hoofdlijnen waardoor er ruimte ontstaat voor wisselende meerderheden en samenwerking 

met de stad. We hopen en gaan voor een mooie periode waarin we mooie dingen gaan 

doen in de stad Haarlem. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Sterenberg. 

 

Mevrouw STERENBERG: Dank u wel, voorzitter. Allereerst een warm welkom aan alle 

nieuwe raadsleden en heel fijn dat de oude raadsleden er ook nog zijn. Ten eerste 

complimenten aan heer Berkhout en zijn fractie voor de prachtige overwinning, maar ook 

voor hoe het proces wordt aangepakt. De VVD ervaart de gesprekken als zeer prettig en 

open. Wij herkennen ook de problemen die door GroenLinks worden geadviseerd, 

bereikbaarheid, duurzaamheid en wonen en wij denken dat wij daar als raad heel goed uit 

moeten komen. We zien inderdaad het probleem dat we verkiezingen hebben gehad, maar 

daaraan voorafgaand zijn er heel veel debatten geweest en hebben we continu te horen 

gekregen: we zien jullie niet, waar zijn jullie, waar is het contact met de burger? Ook dat 

probleem herkennen we en we zien de belangrijke taak om dat op te pakken en ervoor te 

zorgen dat de burgers het vertrouwen hebben. Dat ze vertrouwen hebben, hebben ze ook 

laten zien met de opkomst, een prachtige opkomst waarin de mensen voor ons allen 

hebben gekozen. Dat mogen we ook waar gaan maken, maar er ligt ook een belangrijke 

taak om iedereen erbij te houden, zodat we over vier jaar een nog hogere opkomst 
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hebben. Wij kijken uit naar een mooie samenwerking. Laten we er vier mooie jaren van 

maken. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Mijnheer Smit. 

 

De heer SMIT: Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Ik ga niet herhalen wat anderen 

gezegd hebben, want dan maken we de vergadering te lang. Ik heet wel alle nieuwe leden 

natuurlijk van harte welkom. Ik richt mij tot Robbert. Wij hebben, en niet vanaf de 

afgelopen vier jaar, maar we constateren dat we achterstanden hebben. In die 

achterstanden wil ik er nog twee benoemen. Ik ga niet herhalen wat er is gezegd, want dat 

klopt, maar dat is onze Zuid-Kennemerlandse positie en de wijze waarop wij daar zouden 

kunnen fungeren als echte centrumgemeente. Ik denk dat onze profilering daarin te 

beperkt is en de MRA. Ik denk dat wij de rol in de MRA duidelijker en krachtdadiger 

moeten gaan invullen, want daar ligt op heel veel tafels de mogelijkheid om ambities 

voor ons in te kleuren. Als wij dat beseffen en we zijn in staat om met een nieuwe coalitie 

en niet zachtjes door te glijden van oud naar nieuw, maar echt even een nieuwe start te 

maken, Haarlem zichtbaar te maken dat wij een aantal opdrachten herkennen en een 

aantal opdrachten voor de korte, middellange en lange termijn echt oppakken, dan denk ik 

dat je Haarlem enthousiasmeert. Natuurlijk moet je Haarlem er soms bij vragen, maar als 

je Haarlem enthousiasmeert, dan komt men praten, luisteren en gaat men in dialoog met 

ons als 39. Dat succes wens ik ons en dat betekent dat ik jou als vaandeldrager in dit 

proces graag steun, maar vooral ook sterkte wens. Dank u, voorzitter. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Mijnheer Roduner. 

 

De heer RODUNER: Ja, dank u wel, voorzitter. Hoewel het misschien niet voor iedereen 

zo zal voelen, wil ik toch iedereen feliciteren met zijn zetel en het resultaat. Bijna 68.000 

Haarlemmers hebben gestemd en volgens mij is voor elke stem hard gewerkt door 

iedereen in de raad, hoe de uitslag ook voor iedereen mag zijn. Dat is volgens mij een 

compliment aan iedereen hier voor de participatie en de verbinding die we op die manier 

zoeken met de burger. Ook complimenten voor de heer Berkhout voor de gesprekken die 

hij heeft gevoerd. Ik heb al een tweede gesprek gehad. De gesprekken zijn open en bieden 

de mogelijkheid om over verschillende onderwerpen van gedachten te wisselen en de 

kans, een goede kans, om als raad een goede start met elkaar te maken en met elkaar te 

verkennen wat de uitdagingen zijn waar Haarlem de komende paar jaar voor staat. Wat 

ons betreft zijn die helder, die zitten op het gebied van wonen, duurzaamheid en ook op 

het gebied van het sociaal domein en de uitdagingen die we daar met elkaar moeten 

maken. Over participatie is al veel gezegd en ik wil daar ook nog een paar woorden aan 

wijden, ook omdat de heer Berkhout daarnaar vroeg. Ik denk dat, om tot dit resultaat te 

komen, er al heel veel geparticipeerd is met de stad. Als ik naar mijn eigen partij kijk, we 

hebben veel gesprekken met de stad gevoerd om tot het verkiezingsprogramma te komen. 

Daar hebben 250 Haarlemmers aan meegewerkt. We hebben veel gesprekken gehad in de 

campagne met Haarlemmers en uiteindelijk hebben we ook ervaren dat veel Haarlemmers 

op onze website hebben gekeken en uiteindelijk op ons hebben gestemd. Dat is ook een 

heel fijne manier en die openheid en die naar-buiten-gerichtheid moeten we vasthouden. 

Dat is niet alleen voor het vormen van een coalitie, maar ook daarna. Het gesprek 

aangaan met de stad is een duurzame opgave voor ons allemaal, die houdt niet op als er 

een coalitieakkoord ligt en die is ook niet begonnen op deze dag. Die twee elementen wil 

ik meegeven. Ik was gisteravond bij het afscheid van Jeroen Fritz ook getroffen door zijn 

woorden, waarbij hij zei dat het niet alleen gaat om de mensen die hier op de publieke 
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tribune zitten of de mensen die zich melden via Facebook of e-mail, maar ook om de 

Haarlemmers die er niet altijd zijn en die niet altijd zichtbaar zijn, de kinderen thuis in 

armoede, mensen thuis die wat minder mondig zijn of minder hoog opgeleid en minder 

makkelijk de weg naar de raadzaal weten te vinden. Ik denk dat het verbinden van die 

verschillende groepen een opgave is waar wij als raad voor staan en die we ook serieus 

moeten nemen in de komende vier jaar. Dat gaan we met heel veel plezier en 

enthousiasme doen. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Mijnheer Van den Raadt. 

 

De heer VAN DEN RAADT: Ja, voorzitter, we zijn heel erg blij dat wij horen dat vooral 

de stad erbij betrokken moet worden. Dat klinkt als muziek in de oren van Trots Haarlem, 

want dat zit in ons DNA, om de stad erbij te betrekken. Wij horen ook dat 54% is gaan 

stemmen en dat het vooral hoger opgeleiden zijn met een dik betaalde baan. Dat lijkt ons 

niet zo, want dat verklaart niet waarom wij flink gestegen zijn. Wij vertegenwoordigen 

iedereen, dus ik zou willen aanraden, als we de stad erbij willen betrekken dat we in ieder 

geval Trots Haarlem in het college neerzetten, met een mooie wethouderspost of 

misschien wel als eerste gekozen burgemeester. Je kunt het zo gek niet bedenken, laten 

we lekker vooruitstrevend denken. Ik wil natuurlijk iedereen feliciteren die weer is 

teruggekomen in de raad, de grote stijgers, GroenLinks en Trots Haarlem, natuurlijk ook. 

Dan komt waarschijnlijk alles goed. Ik ben ook blij te horen dat sommige mensen door 

hebben dat de Kieswet niet klopt. Dat is al een jaarlijkse zaak voor Trots Haarlem en voor 

mij persoonlijk. In dat opzicht zou ik willen aanraden om mensen die echt iets aan de 

Kieswet willen doen, sluit je aan bij het platform eerlijkeverkiezingen.nl want zij hebben 

dit al jarenlang aangekaart en daar loopt al een rechtszaak, dus dan kunnen we daar beter 

met meedoen dan een briefje schrijven, maar iedereen mag natuurlijk doen wat hij of zij 

wil. Dat is de mooie vrijheid in deze stad Haarlem en iedereen succes en straks denk ik 

een borrel. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Dat was het? Mevrouw De Raadt. 

 

Mevrouw DE RAADT: Ja dank u wel, voorzitter, ik zal het kort houden, maar omdat de 

heer Berkhout er expliciet naar vroeg, een paar woorden over de participatie. Als eerste 

natuurlijk wil ik ook gewoon iedereen die hier zit, alle 39 van harte feliciteren. Dit is een 

heel mooi moment, daar kunnen we het allemaal over eens zijn. De partijen ook, de 

partijen die een beetje gewonnen hebben die een beetje meer gewonnen hebben of, in het 

geval van GroenLinks, een beetje veel hebben gewonnen. Van harte gefeliciteerd. Wat de 

participatie met de stad betreft: er schoot mij, niet geheel toevallig, net iets te binnen, 

want iemand appte het me door, maar we hebben natuurlijk onlangs de stadsgesprekken 

gehad en daar hebben we met zijn allen uitvoerig over gedebatteerd, volgens mij drie keer 

in de commissie en twee keer in de raad, wat gaan we nu doen met die duizend 

Haarlemmers die daaraan meegewerkt hebben en die stadsvisie hebben opgesteld. Nu we 

hier met zijn allen zitten, terwijl ongeveer de helft van ons nieuw is, is het wellicht aardig 

om hem danwel digitaal, danwel in gedrukte vorm aan alle nieuwe raadsleden ter 

beschikking te stellen. Dat als eerste punt en als tweede, richting de heer Berkhout: een 

onwijs mooi streven dat u ook de stad erbij wilt betrekken, net zoals u alle partijen in 

Haarlem erbij wilt betrekken. Dan zou ik in dit geval er nog aan toe willen voegen: laten 

we bijvoorbeeld de industriekring Haarlem mee laten praten over wel of geen 

woningbouw in de Waarderpolder. Dank u wel. 
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De VOORZITTER: Dank u wel. Mijnheer Garretsen. 

 

De heer GARRETSEN: Ik had mij voorgenomen niets te zeggen, maar nu mevrouw De 

Raadt het over de industriekring heeft, wil ik even reageren. Mijn grote angst is namelijk 

– want de heer Berkhout heeft het idee geopperd om een middag te reserveren om met de 

stad te praten – dat juist de lobbygroepen komen praten. Als het al zinvol is om met de 

stad te praten, dan wil ik dat er met de bevolking gepraat wordt en niet met lobbygroepen 

zoals de industriekring en ik kan ook nog een aantal andere noemen, want die weten hun 

zegje te doen en hebben dat ook al veel malen gedaan en die krijgen ook veel via e-mail 

te horen. Dat is mijn reactie op mevrouw De Raadt. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Mijnheer Visser.  

 

De heer VISSER (ChristenUnie): Ook wij feliciteren onszelf en jullie allemaal, want er 

zijn winnaars en verliezers, maar we zijn allemaal in de raad gekozen en dat is een eer. 

De ChristenUnie is blij dat we een klein beetje gestegen zijn in stemmenaantal. De 

uitdagingen zijn door de andere partijen genoemd, maar bij ons staat wonen ook met stip 

op 1, maar ook duurzaamheid, sociale stad en bereikbaarheid, maar ik zou ook de 

inclusieve stad willen noemen, het onderwerp toegankelijkheid dat wij in de afgelopen 

periode in de raad naar voren hebben gebracht. Daar moeten we echt stappen in gaan 

zetten en de financiën, dat hebben de verschillende sprekers ook al genoemd. We hebben 

veel ambities voor groei van de stad en dat gaat geld kosten, maar het zal ook scherpe 

keuzes vragen, want we moeten wel zorgen dat de schuld niet verder gaat toenemen, maar 

wat ons betreft juist naar beneden gaat. Dan het onderwerp gesprek met de stad. Ik heb 

een beetje een gemengd gevoel over het gesprek dat we over de toekomstvisie hebben 

gehad. Het is goed dat de burgers erbij worden betrokken, maar vervolgens hadden we 

hier een heel ongemakkelijk gesprek in de raad over van: wat doen we als raad ermee? 

Wij vinden uiteindelijk dat de raad het hoogste orgaan is en daarover moet besluiten. Het 

is te gek als je zegt: ‘aan de ene kant is het van de stad’, maar dat je het geen status geeft 

en ook niet durft te amenderen. Volgens ons is dat niet in balans. Ga het gesprek met de 

stad aan, maar durf ook te amenderen. Wij voelen wat dat betreft wel voor cocreatie, en 

dan moet ik toch aan de heer Van Driel denken die gisteren zei dat hij op een gegeven 

moment door een wethouder aangesproken was omdat hij de stad 3 fte had bespaard. Ik 

ben ervan overtuigd dat er in Haarlem heel wat mensen als de heer Van Driel zijn die heel 

veel kennis hebben op een specifiek onderwerp en die we kunnen inzetten voor cocreatie. 

Hoeveel deskundigen hebben we in de stad op het gebied van milieu, op het gebied van 

toegankelijkheid, op het gebied van de Wmo, zeg ik tegen de heer Garretsen. We kunnen 

een keer het gesprek aangaan met een groepje mensen tijdens de coalitievorming, dat is 

misschien heel goed, dus ga het gesprek aan met de industriekring, maar ook met 

Bouwend Nederland, zeg ik tegen het CDA, en kijk of we bruggen tussen die twee 

kunnen slaan, maar ga ook het gesprek aan met mensen die de thuishulp gebruiken en doe 

dat niet alleen tijdens de coalitievorming, maar ook daarna. Ga zoeken naar vormen van 

cocreatie, dat zijn misschien niet allemaal gespreksavonden, maar misschien moeten we 

een adresboekje aanleggen van welke vrijwillige deskundigen er in de stad zijn die een 

ambtenaar mag bellen om mee te denken. Voorzitter, ik heb het gesprek met GroenLinks 

als heel open ervaren en ik zie uit naar een vervolgproces. We moeten stappen gaan 

zetten, maar niet overhaast, maar ik neem wel aan dat we er voor de zomer uit zijn, zeg ik 

tegen GroenLinks. We wachten het af. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Mijnheer Hulster. 
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De heer HULSTER: Dank u wel, voorzitter. Ja, onze positie is wat bescheiden, maar wij 

feliciteren natuurlijk iedereen van harte met het behaalde resultaat en het feit dat we met 

zijn allen hier in de raad zijn. We zijn blij dat er nog heel veel mensen zijn gebleven en 

we zijn ook een beetje bezorgd om de enorme hoeveelheid kennis die is weggegaan. Wat 

ons betreft ligt er een geweldige uitdaging, dat hebben al veel partijen gezegd, maar 

volgens ons is er een enorme kaalslag geweest door de bezuinigingen. Dat moeten we de 

komende tijd weer proberen te herstellen en vervolgens moeten we ons meteen gaan 

wapenen voor de volgende crisis die er komt. Ik wil niet als een soort donderpreker 

praten, maar ik maak me ernstig zorgen dat we de huidige welvaart weer, zoals mensen 

dat altijd zo braaf doen, weer gaan zien als iets dat oneindig is zodat we weer door 

kunnen gaan met feesten. Ik denk dat we ons echt goede zorgen moeten maken, gezonde 

zorgen. Wat betreft het betrekken van de stad, de Actiepartij is een partij die altijd in de 

stad staat. We hebben ook een aantal stadsgesprekken georganiseerd in de vorige periode 

en we hebben gezien dat de uitkomsten daarvan toch heel moeilijk resulteerden in om 

hier in de raad terecht te komen. Er werden heel veel goede ideeën geopperd. Ik denk dat 

dat echt een grote zorg is, dat we inderdaad zorgen dat als we mensen uitnodigen om mee 

te praten, we daar ook iets mee doen. Dat is wat ons betreft een grote zorg en heel 

belangrijk. Wij bieden van harte onze ideeën, creativiteit en kennis aan. Volgens ons 

hebben we daar ook echt heel veel van en we zijn niet bang om ideeën kwijt te raken aan 

andere partijen, want dan verzinnen we gewoon weer een heleboel nieuwe goede ideeën. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Wij hebben twaalf partijen gehoord en zoveel zijn er in 

deze raad. Ik heb begrepen – want ik neem aan dat er nu geen behoefte is om hier verder 

een discussie over te voeren – dat er nog een raadslid is dat nog iets kwijt wil. Mevrouw 

Klazes. 

 

Mevrouw KLAZES: Ja, het is uiteindelijk toch mevrouw Klazes geworden. Ook wij 

willen natuurlijk iedereen van harte feliciteren met deze plek in de raad en wij vinden ook 

dat daar een cadeautje bij hoort. Dat cadeautje komt ergens uit voort. Als er nieuwe 

raadsleden komen, dan overheerst er een soort verwondering over de zaken die wij als 

zittende raadsleden als normaal ervaren. Een van de momenten van verwondering lag bij 

mevrouw Schneiders, die hier voor het eerst kwam, een kopje koffie wilde halen en zag 

dat er alleen maar kartonnen bekertjes naast de koffiemachine staan. U hoort het al. Daar 

gaat verandering in komen. De bekertjes blijven, maar de vraag is nu aan de raad om daar 

zo min mogelijk gebruik van te maken en om u een beetje op weg te helpen, hebben wij 

persoonlijke bekers laten maken. U krijgt allemaal uw beker met uw eigen naam erop. Bij 

Trots Haarlem is dat een beetje lastig, want we weten nog niet helemaal zeker wie het 

gaat worden. Even over de bekers die u krijgt, de namen die erop staan corresponderen 

niet met uw eigen naam. U moet dus even op zoek naar degene van wie u de beker heeft 

gekregen, dan kunt u gelijk even kennismaken. Dat leek ons, in kader van de verbinding, 

een goed idee. Veel plezier ermee. 

 

De VOORZITTER: Hartelijk dank, dat brengt ons toch weer helemaal in de 

felicitatiesfeer. Er wordt hard gewerkt aan de logistiek. Dank voor de bijna speelse wijze 

waarop wij op deze manier de kennismaking kunnen voortzetten. Ik vraag graag nog uw 

aandacht voor de feestelijke kennismakingsavond volgende week woensdag, 4 april, 

vanaf 17.00 in de refter. Dat is hiernaast. Daar worden alle nieuwe raadsleden verwacht. 

Ik heb begrepen dat er een programma is dat zorgt voor een heel vrolijke avond. Komt 

allen. Ik hoop dat u ondertussen allemaal uw mok hebt. Volgens mij is het tijd voor 
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koffie, of misschien wel een borrel. Ik wens u heel prettige paasdagen toe en ik hoop u 

volgende week weer te ontmoeten. Nog een ding, er komen ook nog bloemen. Ik weet 

niet hoeveel tijd dat gaat nemen, maar als u zeker wilt weten dat u in ordelijke sfeer de 

bloemen krijgt, dan zou ik zeggen; blijf nog heel even zitten. Daarna is er tijd voor 

feliciteren en elkaar ontmoeten. Ik sluit de vergadering. 

 

[20.30 uur]  

 

EINDE 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van ………… (in te vullen door de griffie) 

 

 

Griffier    Voorzitter 

 


