
 

 

Eerste reactie op "Eerste aanzet tot coalitieakkoord" (Actiepartij) 

Haarlem, 7 mei 2022 

De 'Eerste aanzet tot coalitieakkoord' zoals door PvdA, GroenLinks en D66 is opgesteld biedt op eerste 
gezicht een progressief programma waar Actiepartij zich dan ook in hoofdlijnen in kan vinden.  

Zoals het stuk ook meldt, is het een 'eerste aanzet en dus niet volledig'. Uiteraard willen wij onder meer 
op de thema's cultuur, vastgoed en economie een nadere invulling zien van het akkoord, mede 
gebaseerd op punten die in eerdere gespreksronden door ons naar voren zijn gebracht.  

De nu door PvdA, GroenLinks en D66 in de grondverf gezette 6 thema's bieden evenwel een dusdanig 
perspectief op een progressieve koers die wat Actiepartij recht doet aan enerzijds de verkiezingsuitslag, 
anderzijds voldoende zicht geeft op continuïteit van hetgeen afgelopen jaren met het coalitieakkoord 
"Duurzaam Doen" in het werk is gezet.  

Kortom, er ligt een stuk dat kan worden beschouwd als een 'voorzet voor volwaardige 
onderhandelingen', waar andere fracties gevraagd worden 'wat zij hiervan vinden, of zij zich thuis voelen 
bij de ambities, en wat ze wellicht willen toevoegen'.  

In dit schrijven geeft Actiepartij per thema een eerste reactie om op deze uitnodiging een antwoord te 
geven. 

 

Wonen 

Actiepartij juicht het toe dat partijen de wooncrisis willen slechten, maar vreest dat het genoemde getal 
van 10.000 woningen tot 2030, net als afgelopen jaren, verwachtingen schept die niet waargemaakt 
kunnen worden. De vraag is niet of de ambitie deugt, eerder of de ambitie voldoende realiteitswaarde 
heeft. De historische bouwopgave in Haarlem ligt lager. Bij deze ambitie hoort wat ons betreft dus een 
winstwaarschuwing. Tegelijk: ligt er, mede dankzij de rijksbijdragen, een kans om dit aantal wel te 
bouwen, dan willen we daar voor gaan! 

Verduurzaming van corporatiewoningen, verbetering van samenwerking met corporaties en 
ontwikkelaars, de bestendiging van de verdeling van 40/40/20, stoppen van verkoop van sociale 
huurwoningen, leefbaarheid van wijken; het zijn allemaal thema's die voor Actiepartij belangrijk zijn en 
waarvan we de in de eerste aanzet genoemde intenties dus ook graag zien terugkomen in het 
definitieve coalitieakkoord. 



Wij zijn blij dat dak- en thuisloosheid vooral gezien wordt als een woonprobleem en dat daarom wordt 
ingezet op 'housing first'. Maar zonder beschikbare woningen draait het vooral om de "hoe-vraag".  

De afsluitende punten voor de werkagenda vullen wij graag aan met een tussentijdse herijking van het 
instrumentarium van onder andere de Huisvestingsverordening, waarin wij als raad de afgelopen jaren 
belangrijke aanscherpingen hebben aangebracht en waarvan we de komende periode het effect gaan 
zien. Denk hierbij aan de opkoopbescherming, de time-out gebieden voor woningsplitsing, de regels 
voor kamerverhuur en vakantieverhuur. 

Voorts verwijzen wij naar onze eerdere inbreng op dit thema tijdens de eerste verkennende gesprekken, 
waar wij voorstelden een sociaal woningbouwfonds in te richten.  

 

Mobiliteitstransitie 

Wij ondersteunen de gekozen richting waarin de mobiliteitstransitie idealiter plaatsvindt. Het 
"stimuleren van het gebruik van de fiets" en daarbij streven "dat dit de standaard keuze is voor 
afstanden onder de 2,5 km" achten wij een eerste stap doch evenwel ontoereikend om deze 
mobiliteitstransitie daadwerkelijk te realiseren. Wat Actiepartij betreft mag deze ambitie worden 
verdubbeld naar 5 km.  

In alle gevallen zal het actie-/deltaplan fiets zoals voorgesteld moeten worden voorzien van realistische, 
meerjarige financiële ruimte en passende ambtelijke capaciteit teneinde het ook uitgevoerd te krijgen. 
Een plan dus gericht op realisatie van genoemde goede en veilige fietsroutes, fietsparkeren en 
stimulering van gebruik van de fiets.  

Actiepartij stelt voor om opbrengsten uit eventuele verdere fiscalisatie van het autoparkeren te 
gebruiken voor deze uitvoeringsagenda. 

 

Duurzaamheid 

Energietransitie 

Actiepartij onderschrijft de ambities ten aanzien van de energietransitie. De doelmatigheid van de 
investeringen in het eigen vastgoed willen we blijvend monitoren. De afgelopen periode is door de raad 
gekozen voor een verduurzamingsagenda van het eigen vastgoed waar nog vele tientallen miljoenen 
euro's voor nodig zijn en dekking nog niet was gevonden. Het vervaardigde dashboard verduurzaming 
levert wat Actiepartij betreft het afwegingskader aan de raad voor vervolgstappen bij de verduurzaming 
van het eigen vastgoed, waarbij het dashboard "zelflerend" wordt door verwerking van resultaten uit 
eerdere "verduurzamingstranches".  

Ook wordt wat Actiepartij betreft kritisch gekeken naar de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed 
dat op de nominatie staat om te worden afgestoten.  



Energiebesparing  

De inspanningen zijn gericht op de lage en middeninkomens, hetgeen Actiepartij kan ondersteunen.  

Ook bij dit onderwerp speelt de hoe-vraag met betrekking tot de ambitie om 'blok voor blok, straat voor 
straat' samen te gaan isoleren. Actiepartij ziet graag dat wordt geleerd van andere gemeenten. Door 
kleine pilotprojecten te starten met een duidelijk (energiebesparings)doel en een vastomlijnd financieel 
kader kunnen op kortere temijn een of meerdere best practices voor de Haarlemse situatie worden 
ontwikkeld én uitgevoerd, naast de langlopender (grootschaliger) projecten (die gericht zijn op hele 
wijken). 

Vergroening en klimaatadaptatie  

De ambitie om het investeringstempo in de openbare ruimte op te schroeven onderschrijven wij 
volledig. Wel moet worden gewaakt voor forse investeringsplannen die met oplopende inflatie, 
schaarste op de arbeidsmarkt en tekorten op grondstoffenmarkten een groot beslag leggen op de 
overheidsfinanciën en tegelijk nauwelijks of niet tot uitvoering komen, danwel tegen een lager dan 
gewenst kwaliteitsniveau.  

Actiepartij vraagt nadrukkelijk om betere bescherming van bestaande bomen. Zon op gebouwen 
prioriteren wij boven zon op water, maar de klimaatcrisis vraagt om en-en maatregelen.  

 

Sociale stad 

Jeugd/Wmo 

De ambities, zowel om grip te krijgen op de kwaliteit, effectiviteit en omvang als ook op preventie en 
wegnemen van administratieve lasten onderschrijven wij. Het niet verder schrappen bij Jeugdzorg en 
Wmo is voor Actiepartij ook een belangrijk uitgangspunt. In hoofdlijnen zijn wij het dus eens op dit 
onderdeel. 

Werk, inkomen, schulden en minima 

Wij zien een grote uitdaging op ons afkomen om mensen die in de nasleep van de coronacrisis hun 
bedrijf of baan alsnog (dreigen te) verliezen te moeten ondersteunen. Het geboden vangnet vanuit het 
Rijk is immers eindig.  

Ook vrezen wij dat de oplopende inflatie en stijging van de energiekosten grote effecten zullen hebben 
op mensen met een kleine portemonnee. De gemeentelijke schuldhulpverlening moet hierop 
voorbereid zijn. Actiepartij onderschrijft de verruiming van het minimabeleid naar 130%.  

Onderwijs 

Vraag: Is de ambitie om binnen 4 jaar een school inclusief havo/vwo in Schalkwijk te realiseren gericht 
op nieuwbouw, of valt daar de tussenvariant bij Haarlem College ook onder? Wat Actiepartij betreft zijn 



wij akkoord met die tussenvariant, hetgeen verdere verkenning van ruimte (in leerlingenaantallen maar 
ook fysiek) naar een nieuwe locatie in Schalkwijk mogelijk maakt. 

Maatschappelijke opvang 

Eens met de te nemen verantwoordelijkheden. De gastvrijheid die wordt voorgestaan zien wij graag ook 
mede ingevuld door zelforganisaties die in Haarlem sinds jaar en dag actief zijn. Deze zelforganisaties 
willen wij dan ook blijvend ondersteunen. 

 

Participatie 

Ter aanvulling van dit thema zien wij graag een verbetering van de positie en werking van wijkraden. 

 

Financieel kader, gemeentelijke organisatie 

Gelet op de onzekerheden op de financiële markt (renteontwikkelingen), de oplopende inflatie en de 
mogelijke extra druk op de gemeentefinanciën in het sociaal domein (jeugdzorg, schuldhulpverlening, 
armoedebestrijding) wanneer we in een (langdurige) recessie terechtkomen acht Actiepartij het 
verstandig om zekerheden in de overheidsfinanciën in te bouwen. 

De maximale netto schuldquote (120%) verlagen geniet de voorkeur, maar we begrijpen dat er meer 
financiële parameters een rol spelen. De genoemde weerstandsratio van minimaal 1,4 (ruim voldoende) 
lijkt een zeker comfort te bieden, maar in de programmabegroting 2022-2026 (p.21) is deze nog ruim 
hoger dan 2,0. Wij kunnen zonder verdere informatie niet overzien in hoeverre het risicoprofiel (dat 
onder de berekening van het weerstandsrisico ligt) verandert onder de combinatie van genoemde 
ambities en externe (macro-economische) factoren. 

Veiligheidshalve zien wij graag dat voldoende middelen (al dan niet in reserves) beschikbaar blijven om 
de sociale vragen die op ons afkomen adequeaat te beantwoorden. Wanneer uitbreiding van het 
investeringsvolume (die met oplopende rente een grotere druk zal geven op de financiële huishouding 
en in de huidige omstandigheden mogelijk niet tot het gewenste uitvoeringsniveau geraakt danwel 
ernstig vertraagt) ratio's ongunstig beïnvloeden en sociale vraagstukken bemoeilijken, willen wij graag 
veiligheidspallen in de gemeentefinanciën inbouwen. Dat kan door spreiding van de nu vrijgespeelde 
incidentele bestedingsruimte van 71 miljoen euro over een reeks van jaren met een tussentijdse 
herijking danwel heroverweging hiervan (bijvoorbeeld na twee jaar).  

Wij realiseren ons dat dit nadere uitwerking behoeft en houden ons vast aan de door PvdA, GroenLinks 
en D66 geformuleerde ambitie 'met publiek geld gaan we zuinig om, we kijken vanuit een brede blik op 
welkvaart naar de impact op Haarlemmers. We voeren een prudent begrotingsbeleid'. 

De keuze om de onderhoudsbehoefte in de openbare ruimte deels op te vangen met de inzet van 
incidentele middelen, zoals voorgesteld in het financieel kader, zien wij graag in een technische 



toelichting uiteen gezet. Immers, dit financieel kader noemt ook enkele risico's in deze keuze 
('hypotheek op de toekomst'). Wij realiseren ons evenwel dat er op dit vlak een ereschuld is opgebouwd 
jegens de bewoners van de stad. 

Hoe verder? 

De eerste vraag, of wij de verwoorde ambities onderschrijven, kunnen wij in hoofdlijnen met 'ja' 
beantwoorden. Actiepartij is bereid een bijdrage te leveren in de 'vervolgstap in het proces' die toeziet 
op 'nadere invulling en aanvulling'. In onze inleiding hebben wij daartoe reeds enkele thema's benoemt, 
waarvan wij ons voorstellen dat ook PvdA, GroenLinks, D66 en andere partijen daar in een 
coalitieakkoord invulling aan willen geven. Een financieel prudent akkoord is voor Actiepartij gelet op de 
onzekerheden in de toekomst van belang. 

Wij lezen dat de drie partijen met name 'belangstelling hebben in een collegiaal bestuur van maximaal 
vijf fulltime wethouders'. Wat Actiepartij mag die belangstelling breder, zodat niet alleen een team 
ontstaat dat een goede afspiegeling vormt van de Haarlemse bevolking, doch tevens een team dat een 
goede afspiegeling vormt van de Haarlemse gemeenteraad, meer in bijzonder partijen die zich willen 
committeren aan een coalitieakkoord dat kan rekenen op een meerderheid in de gemeenteraad. 

 

Namens Actiepartij, 

Danny van Leeuwen 


