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TRANSCRIPT VAN DE GEMEENTERAAD/VRAGENUUR VAN GEMEENTE HAARLEM 

d.d. 30 januari 2020 

 

1. Vragenuur 

De voorzitter: Dames en heren, leden van de raad en van het college. We zijn weliswaar zeker niet hier met de 

voltallige raad, maar de raadsleden die hier zijn en vragen hebben, hebben ook recht op aandacht voor hun 

vragen. En de wethouders voor hun antwoorden. Dus ik stel voor dat wij stil zijn en beginnen. En er zijn een 

aantal vragen ingediend. Ik begin bij, even kijken, CDA.  

De heer Visser: Dank u wel voorzitter. Het college stelt voor om bij het onderwerp Frans Hals Museum drie 

scenario’s te ontwikkelen. En elk van de scenario’s lijkt de subsidie van de gemeente omhoog te gaan, terwijl 

er tegelijkertijd nog een taakstellend bezuiniging hebben van 2 miljoen. Structureel. 

De heer Aynan: Voorzitter? 

De voorzitter: Ja? 

De heer Aynan: Mag ik wat vragen stellen van de orde? 

De voorzitter: Nou, het lijkt me eerlijk gezegd dat de vraag gewoon gesteld gaat worden eerst.  

De heer Aynan: Nee, nee, het is van de orde. Voorzitter, dit punt staat op de agenda en dan hoort het niet in 

een vragenuurtje thuis.  

De voorzitter: Ja, er wordt gezegd deze vraag is niet aan de orde omdat het punt op de agenda staat. Dus dat 

kan bij het punt zelf aan de orde komen.  

De heer Visser: Het staat nu als hamerstuk met stemverklaring. Dus als dat een bespreekpunt wordt dan is het 

ook prima om het … 

De voorzitter: Nee, maar je kunt, je kunt natuurlijk een voorstel doen want dat is de normale weg inderdaad 

als je zegt ik heb er toch behoefte aan om nog wat over te zeggen dan kan je het proberen op te waarderen.  

De heer Visser: Prima, akkoord. Dan wordt het een, prima. Ja.  

De voorzitter: Op zich een punt. Dan, dan, dan. Dan gaan wij naar de vragen van de SP. 

De heer Garretsen: Ja voorzitter, dank u voor het woord. Ik heb om te beginnen twee vragen aan wethouder 

Botter. De eerste vraag is doet Haarlem mee aan het Wellbeing Wheel? Een tool om het welbevinden van 

kinderen door middel van microdata in kaart te brengen? In het Nederlands is dit computerprogramma 

vertaald als ‘Kansencirkel’. En zo ja, als Haarlem daaraan meedoet, wordt deze Kansencirkel door de gemeente 

Haarlem als een risicotaxatie instrument gebruikt om gevaarlijke gezinssituaties op te sporen of te 

voorkomen? Welke brondata worden gebruikt, en welke gekoppeld? Zijn de betreffende ouders voorgelicht 

over dit gebruik van hun persoonsgegevens en die van hun kinderen? Zo ja, hebben ze daarvoor toestemming 

gegeven? Is er toestemming van de Autoriteit Persoonsgegevens voor het gebruik van de Kansencirkel? En 
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mijn tweede vraag. In de toeslagenaffaire was er ook een signaleringsstelsel dat ouders risicovol maakte. Is de 

wethouder niet bang dat ook de Kansencirkel een dergelijke affaire kan opleveren?  

De voorzitter: Wethouder Botter. 

Wethouder Botter: Dank u wel mijnheer de voorzitter. Nee, we zijn daar niet bang voor. Wij hanteren de 

Kansencirkel louter als een instrument om te kijken in hoeverre zeg maar de verschillende partijen met elkaar 

samenwerken. Er is ook door de minister een brief geweest, die zal ik u doen toekomen, waarin vragen zijn 

gesteld vanuit verschillende politieke partijen of wij niet buiten ons boekje treden. Nou, dat is niet het geval. 

En ook de minister is dat met ons eens. Dat gaat louter om het zeg maar kijken van hoe verschillende 

onderdelen als onderwijs, ouders en Jeugdzorg bijvoorbeeld op elkaar aansluiten qua systematiek in 

werkwijze. We slaan daarover geen enkele vorm van data op. En dat is ook in de Nota Jeugd, Integraal 

Jeugdbeleid, uitgewerkt. Wat we wel doen, en dat is de systematiek zoals elke gemeente dat doet, is dat wij 

zeg maar inzichtelijk krijgen steeds meer van wat voor zorg per cliënt geboden wordt, door welke instelling. 

Maar dat is niet te herleiden tot zeg maar het individu. Maar wij hebben wel zeg maar zicht op een 

grootschalige manier van waar de middelen die de gemeente besteed aan worden, waar de gelden die de 

gemeente besteed aan worden toegekend. Ook dat is niet iets wat wordt opgeslagen, dat is volledig 

versleuteld en niet traceerbaar tot het individu. Dus wat dat betreft hoeft u zich geen zorgen te maken dat 

dergelijke problematiek die noch in uw eerste vraag, noch in uw tweede vraag, aan de orde komen.  

De heer Garretsen: Voorzitter, we wachten de brief …   

De voorzitter: Ja, de heer Garretsen.  

De heer Garretsen: … van de minister af.  

De voorzitter: Uitstekend. Dank u wel. Dan kunt u doorgaan, of uw fractiegenoot, met de vragen aan 

wethouder Snoek.  

De heer Garretsen: Ik begin met de iepenziekte. In Nederland heerst die. En die is voor iepen dodelijk. Iepen 

kunnen hier tegenwoordig geïnjecteerd, en worden dan resistent tegen de ziekte. Veel gemeenten doen dit al. 

Bijvoorbeeld een vergelijkbare gemeente als Arnhem heeft al 750 iepen ingeënt. En ik heb twee vragen. Is de 

wethouder het met de SP eens dat het injecteren van de iepen goedkoper is dan het kappen en het 

herplanten van nieuwe bomen, en het afvoeren van hout? En zo ja, heeft de wethouder het voornemen om op 

korte termijn, en ik heb begrepen dat dat in elk geval voor mei moet gebeuren, in elk geval de meest 

monumentale iepen tegen de ziekte in te enten? 

De voorzitter: Wethouder Snoek. 

Wethouder Snoek: Antwoord op uw eerste vraag is ja. De tweede is, daar wil ik me nog even op oriënteren, op 

wat de mogelijkheden zijn. Het lijkt erop dat dat een effectieve methode is, maar het gaat ook over hoe groot 

is de omvang van die iepenziekte in Haarlem dat injecteren dan ook echt die meerwaarde heeft? En ik wil daar 

op korte termijn dan ook bij u op terugkomen.  

De voorzitter: Dank u wel.  
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De heer Garretsen: Ik verstond het woord op korte termijn. Is dat juist? Ok. Dan kom ik nu aan mijn volgende 

vraag voorzitter.  

De voorzitter: Gaat uw gang.  

De heer Garretsen: Wethouder, we hebben uw een conceptmotie van de SP toegestuurd. Wij vinden namelijk 

dat wij vragen voor omgevingsvergunningen voor het kappen van bomen dat daar die direct omwonenden 

hun zienswijze moeten kunnen geven. En ook andere belanghebbenden zoals de Bomenridders. En we vinden 

daarom dat ook met een beroep op bepalingen uit Algemene wet bestuursrecht, vinden daarom dat een 

kapaanvraag aan direct omwonenden moet worden toegestuurd. Een kapaanvraag van de gemeente. Nu heeft 

u de vorige raadsvergadering aan de heer Aynan toegezegd dat u met een notitie komt over de procedure van 

het kappen van bomen. En ja, ik hoop dat u wil toezeggen om deze problematiek die ik heb aangeroerd in het 

conceptmotie ook in die notitie op te nemen. En mijn tweede vraag is, wanneer denkt u dat die notitie komt? 

Wethouder Snoek: Andermaal ja op uw eerste vraag. En de notitie is nu voorzien voor april.  

De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we naar de Partij van de Arbeid. De heer Wiedemeijer. 

De heer Wiedemeijer: Ja dank u wel voorzitter. Zoals de meesten weten is de Partij van de Arbeid kritisch op 

de gevolgen van vakantieverhuur, zowel voor woningonttrekking als de leefbaarheid van de binnenstad. De 

Raad van State deed er van de week een interessante uitspraak over en gaf aan dat elke woning, elke vorm 

van vakantieverhuur zonder vergunning zou sprake zijn, zou sprake zijn van illegale woningonttrekking. En het 

college van de gemeente Amsterdam oordeelde zodoende dat elke vorm van vakantieverhuur daarmee 

illegaal zou zijn. De Partij van de Arbeid is benieuwd hoe het college van Haarlem daarover oordeelt, en wat de 

mogelijke consequenties zijn. Dank u wel.  

De voorzitter: Wethouder Berkhout. 

Wethouder Berkhout: Ja dank u wel. Ja het college deelt de opvatting van het college van Amsterdam, dat 

door de uitspraak van de Raad van State vakantieverhuur zonder onttrekkingsvergunning illegaal is. En we 

beraden ons net als de gemeente Amsterdam nu ook op de consequenties van die uitspraak. Vooralsnog 

betekent dit wat ons betreft niet dat we vanaf heden een andere werkwijze gaan hanteren. Maar we moeten 

wel gaan kijken of die dan niet aangepast zou moeten gaan worden om met de huidige insteek van het 

vakantiebeleid, of vakantieverhuurbeleid, door te gaan. Want in principe zijn we nog voornemens om dat, als 

het om die 30 dagen bijvoorbeeld gaat, daarmee door te gaan. Maar zoals we er nu tegenaan kijken zijn er de 

volgende scenario’s waar we dus verder over na moeten denken. De eerste is het Rijk werkt aan een wet 

toeristisch verhuur, zoals u weet dat systeem met een uniek nummer. Het Rijk zegt dat het streven is nog dat 

dit jaar in te voeren. En daar zijn dan voorwaarden ingeregeld om met vakantieverhuur door te gaan. 

Aanpassing van de Huisvestingsverordening kan in het verschiet liggen, toch een vergunning onder 

voorwaarden verlenen, voor onttrekking. Een andere optie kan zijn, en dat heb ik ook uit Amsterdam gehoord, 

een algeheel verbod instellen. Maar dit is niet iets wat wij eerder als standpunt als gemeente hebben 

uitgedragen. Dus wij gaan hier verder naar kijken, het is een interessante uitspraak zoals ik u eerder zei. En we 

houden ook contact met de gemeente Amsterdam en de oplossing die daar wordt voorbereid. Maar de 

uitspraak staat niet in de weg van ons huidige handhavingspraktijk. We handhaven nu op onrechtmatige 

woningonttrekking, en die richt zich op de gevallen waarbij niet aan de voorwaarden wordt voldaan. Dus meer 

dan 30 dagen. En we hebben niet het voornemen om actief te gaan handhaven op alle verhuur, 
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vakantieverhuur, dus onder die 30 dagen. En het heeft er, tot slot, het heeft nog geen gevolgen voor het 

vanavond vast te stellen hotelbeleid.  

De voorzitter: De heer Wiedemeijer. 

De heer Wiedemeijer: Ja even een vervolgvraag. Worden alle vier de scenario’s uitgewerkt? 

Wethouder Berkhout: Ik had er hier drie. Ik weet niet welke vierde u? 

De heer Wiedemeijer: Vierde was volgens mij algeheel verbod.  

Wethouder Berkhout: Nee dat is de derde. Nee, die wet toeristisch verhuur, aanpassing 

Huisvestingsverordening, of algeheel verbod. Dat zijn de drie scenario’s. Maar dat zijn die we nu 

inventariseren. We zijn in nauw contact met de gemeente Amsterdam daarover.  

De voorzitter: Dank u wel.  

De heer Van den Raadt: Voorzitter, een aanvullende vraag. 

De voorzitter: Een aanvullende vraag op een vraag van een ander. Gaat uw gang. Hou het kort.  

De heer Van den Raadt: Ja, dat mag. U zegt u bent nu tot de ontdekking gekomen dat de gemeente Haarlem 

eigenlijk het beleid van die Airbnb niet had mogen doen, want ze moeten een vergunning hebben. Die mensen 

die dat verhuren. Maar eigenlijk heeft u dus beleid toegestaan wat in strijd is met wat de raad nu bekend 

heeft gemaakt. Verwacht u nog rechtszaken tegen de gemeente? Wegens het dus niet goed uitvoeren van 

beleid? 

Wethouder Berkhout: In principe gaan we daar niet vanuit, maar we beraden ons, het is net nieuw, nog geen 

dag oud, op de consequenties van deze uitspraak.  

De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan wij naar de Actiepartij.  

De heer Hulster: Dank u wel voorzitter. Vanochtend werden wij verrast door berichten in het Haarlems 

Dagblad waarin het relaas stond van iemand die in de Waarderpolder dacht er legaal te hebben gewoond, en 

nu ontruimd is. En hij, hij meldde daarbij dat hij het twijfels had bij welke prioriteit er nou bij dat beleid is. wij 

hebben daar een aantal vragen over aan de burgemeester. In de eerste plaats is het college, of is de 

burgemeester, van plan de email te beantwoorden die deze meneer gestuurd heeft? In de, in het 

krantenbericht wordt daar melding van gemaakt, waarbij de man zegt dat hij eigenlijk geen reactie verwacht. 

Dat lijkt mij heel merkwaardig. Dus ik ben benieuwd of u die mail gaat beantwoorden, en wanneer dat gaat 

gebeuren? In de tweede plaats, we hebben in december een update gezien van de voortgang van de 

ontruiming in de Waarderpolder. Maar nu blijkt dat er toch weer nieuwe gevallen zijn. Natuurlijk willen we 

niet op gevalsniveau worden voorgelicht, maar we hebben toch het gevoel dat hier informatie weer bij zit die 

niet in de evaluatie, in de tussenevaluatie, stond. Dus onze vraag is, wanneer kunnen we de volgende 

evaluatie verwachten en wanneer komt de eindevaluatie van het ontruimingsproces? En in de derde plaats, is 

de burgemeester het met de Actiepartij eens dat de sociale controle door dit ontruimingsbeleid is afgenomen 

in de Waarderpolder?  
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Burgemeester Wienen: Ja, ten eerste over de email. Ik kan mij voorstellen dat de steller van de email ook niet 

direct antwoord verwachtte, want dat was meer een soort, wat zal ik zeggen, ‘…’, van kijk nou eens wat voor 

een ellende we meemaken dan een vraag. Maar het was wel de bedoeling om daar nog een korte reactie aan 

te wijden. Ten aanzien van de vraag of er in de evaluatie dingen gemist zijn? Volgens mij niet. Wij hebben 

gewoon overzicht gegeven, en dat is in december in de commissie geweest, over de stand van zaken. En dat 

hebben we afgesproken dat we zullen blijven doen. En dat behelst niet dat wij op individueel niveau per adres 

vertellen wat er precies speelt of aan de hand is, maar dat wij voor het project een overzicht geven van waar 

staan we, hoeveel zaken zijn er aan de orde. En op die manier kan de raad ook volgen wat het beleid is en hoe 

het wordt uitgevoerd. En met name dat laatste natuurlijk. En tenslotte, het derde punt, het ontbreken van 

woningen, sociale controle. Ik moet eerlijk zeggen, het lijkt me niet nu een lange discussie op zijn plek, maar 

als ik kijk naar wat er in Haarlem gebeurt, het aantal auto’s wat bijvoorbeeld in de brand gaat, waarvan de 

ruiten worden ingeslagen. Dat is praktisch allemaal in omgevingen waar heel veel woningen zijn. In de 

Waarderpolder hebben wij dit probleem gelukkig nauwelijks. En eerlijk gezegd vind ik de suggestie dat als er 

dan een keer wat gebeurt in de Waarderpolder dat dat komt omdat er geen woning in de buurt is, vind ik niet 

erg waarschijnlijk. Laat ik het maar zo zeggen.  

De voorzitter: Dan gaan we naar de vragen van Trots.  

De heer Van den Raadt: Ja voorzitter, dan even procedureel. Ik dacht altijd dat vragen voor het vragenuurtje 

24 uur van tevoren moesten worden aangekondigd, maar ik begrijp nu dat er ook iets over de krant van 

vanochtend gesteld mag worden. Zou ik bijna willen vragen, wat vindt u van het nieuws wat gisteravond laat 

kwam dat de Hells Angels nog niet ontbonden mogen worden bij de, door het Hof.  

De voorzitter: In ieder geval moeten vragen van tevoren worden gemeld, dus ik zou zeggen laten we het 

gewoon houden bij de vragen die u al hebt aangemeld.  

De heer Van den Raadt: Daarom. Nou gelukkig houden we ons dan aan die procedure. Dan heb ik een, heb ik 

een brief die aan bewoners van het woonwagenlocatie Amelandstraat is. En die ging over, dat is een brief door 

u ondertekend, en die ging erover, over het feit over veiligheid op het, op de locatie en de behoefte aan 

nieuwe standplaatsen. En u schrijft dan: Voor het eind van het jaar kom ik daarop terug. En die brief was 

natuurlijk van 2019. Wanneer gaat u daarop terugkomen? Wanneer laat u de mensen daar horen hoe het 

ervoor staat?  

Burgemeester Wienen: De aanpak van woonwagencentra gaat via wethouder Meijs, dus die beantwoordt de 

vraag. 

Wethouder Meijs: Ja sorry. Volgens mij is dat de brief die doelt beleid wat we aan het ontwikkelen zijn, en dat 

gaat op de commissie van 6 februari. Dat is uitgesteld omdat ik bij de commissie in januari ziek was. En ik 

neem aan dat daar in de brief naar verwezen wordt. Ik ken de inhoud van de brief niet verder.  

De voorzitter: Gaat u verder.  

De heer Van den Raadt: Ja. Misschien kunt u dan aan de burgemeester de brief vragen. Ik kan hem u ook 

straks toezenden. Maar de vraag is, neemt u dan nog even contact op, of de burgemeester, dat maakt mij niet 

uit, wat dan. Ik hoop dat die mensen nu meekijken, dan weten ze het. Maar het zou misschien ook lief zijn als 

er gewoon een briefje uitgaat. De andere vraag is over, aan de heer Botter, over dat programma Centrix waar 

wij eerst geen last van hadden en toen tijdens de commissie u doorgaf dat we er wel last van hadden. Is daar 
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nog schade ontstaan, of datalekken? En het moederbedrijf van Centrix die heeft Centric, en daar hebben wij 

waarschijnlijk in de organisatie, nou dat was de vraag maar ik weet het antwoord, dat we daar ook nog wat 

programma’s van hebben. En hoe is het daar met de veiligheid gesteld?  

De voorzitter: Wethouder Botter. 

Wethouder Botter: Ja dank u wel mijnheer de voorzitter. Ja, de namen lijken al wel heel erg op elkaar, maar 

volgens mij hebben wij Citrix is het probleem geweest waar we een, mee te maken hebben gehad wat we 

tijdens de afgelopen weken afgesloten hebben. Dat is een landelijk probleem geweest. Daar konden we 

eigenlijk verder ook niks aan doen. Afgelopen maandagavond is daar een vrij uitgebreide toelichting op 

gegeven tijdens de raadsmarkt waar ook uw partijgenoot aanwezig is geweest, en waar we volgens mij uitleg 

hebben gekregen over dat het datalek gedicht is, dat er geen schade is geleden, en dat het verder allemaal 

goed is gegaan. Dus, ja volgens mij is dat ook hetgeen wat ik u dan hier kan melden. En wij hebben daar geen 

schade van ondervonden.  

De voorzitter: Dank u wel. De heer Smit. 

De heer Smit: Dank u wel. Een vraag aan de wethouder. U zegt het datalek is, maar dat is niet bij de gemeente, 

dat is in de programmering bij de leverancier. Dat klopt toch hè? 

Wethouder Botter: Er is überhaupt helemaal geen sprake geweest van een situatie waarbij wij risico hebben 

gelopen, want wij hebben het tijdig afgekoppeld. En er is in ieder geval binnen de gemeente verder ook 

helemaal geen datalek geweest. Dus in die zin hebben wij denk ik adequaat gehandeld. Er is nauw contact 

geweest met een aantal andere gemeenten om te zorgen in overleg hoe te handelen. En dus ook vanuit de 

VNG op een gegeven moment geadviseerd om de boel te sluiten, dus de programmatuur op non-actief te 

zetten. en vervolgens is na verschillende testen het weer geopend en draait het allemaal. En wij hebben geen 

reden om aan te nemen dat we gevaar hebben gelopen, of dat er gevaar is geweest.  

De voorzitter: Dank u wel. Dan de heer Smit nog één keer.  

De heer Smit: Dank u mijnheer de wethouder, want dat wilde ik u even horen zeggen zodat er niet rond gaat 

zingen dat er in Haarlem een datalek was. En dank u voor die herbevestiging.  

De voorzitter: Dank u wel. Dan wachten wij even tot wij over een aantal minuten de gewone raadsvergadering 

aan beginnen. En ik wij u er nog even op, de meesten weten het ondertussen, maar u moet dan weer opnieuw 

inloggen.  


