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VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING D.D. 9 MAART 2006 VAN DE 

COMMISSIE STEDELIJKE ONTWIKKELING EN DE COMMISSIE CONCERN-

MIDDELEN EN CONTROL 

 

Aanwezig de leden en plaatsvervangend leden: 

Dhrn. Nieuwenburg (PvdA), De Lange (PvdA), Marselje (D66), Reeskamp (D66), Catsman 

(CDA), Onur (CDA), Oass (GLH), De Vries (Spaarnestad), Moltmaker (VVD), Van Velzen 

(VVD) en Vreugdenhil (CU/SGP) en mw. Keesstra-Tiggelman (CDA), Van der Molen (SP), 

De Jong (GLH), Raeven (Lijst Raeven), Blesgraaf-Belterman (Haarlem Liberaal Lokaal) en 

Walters (Haarlem Liberaal Lokaal)  

 

Van de Enquêtecommissie Vastgoed: 

Dhrn. De Ridder (voorzitter), Elbers (SP), Van Velzen (VVD) en mw. Van Hoeijen (fractie 

Van Hoeijen) en Meijs (GLH) 

 

Afwezig: 

Dhrn. Van Vulpen (StpLH) en Bij de Vaate (StpLH) 

 

Mede aanwezig: 

Dhrn. Overbeek (voorzitter), Pop (burgemeester), Grondel (wethouder), Visser (wethouder), 

Barnhoorn en Emck (notulist) en mw. Rietdijk (wethouder) en Blaauboer (secretaris) 

 

1.  Opening en mededelingen 

De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en beschrijft de procedure die zal worden gevolgd 

bij de bespreking van de eindrapportage van de Enquêtecommissie Vastgoed. Voor de pauze kunnen 

de raadsleden informatieve vragen stellen nadat de voorzitter van de Enquêtecommissie de eindrappor-

tage heeft toegelicht. 

Na de pauze kunnen de raadsleden in een of twee rondes vragen stellen aan het college. 

Hij heeft geen afmeldingen voor deze vergadering ontvangen. 

  

2.  Presentatie van de eindrapportage door Jan de Ridder, voorzitter van de Enquêtecommissie 

Vastgoed  

De heer De Ridder brengt in herinnering dat de gemeenteraad in oktober de Enquêtecommissie heeft 

ingesteld. In de korte tijd die de commissie was gegund is er hard en in grote saamhorigheid gewerkt, 

ondersteund door Martin Vos, Daphne Taets, Hakan Çelik en Blanka de Bruyne. De eerste twee zitten 

achter hem. 

Het onderzoek heeft zich gericht op Houtmanpad en Waarderveld, waar problemen met krediet-

overschrijdingen speelden, en het rapport ‘Financiële risico’s van de afdeling Grondbedrijf’, dat in 

2002/2003 werd geschreven. Het rapport van de Enquêtecommissie is zo geschreven dat het goed mo-

gelijk is om achterin, bij de conclusies, te beginnen. Van daaruit kan worden teruggewerkt naar de ana-

lyses en de daar weer aan ten grondslag liggende bestudeerde cases.  

Hij wil bij een aantal belangrijke punten van het rapport stilstaan. De geformuleerde opdracht was om 

na te gaan waarom het college niet tijdig en volledig geïnformeerd was over de gang van zaken bij de 

afdeling Vastgoed; de waaromvraag. 

Bij de verkenning van het probleem – zie hoofdstuk 4 – heeft de Enquêtecommissie nog even verschil-

lende kredietoverschrijdingen de revue laten passeren. Er is ook aandacht besteed aan andere geluiden 

die tot de Enquêtecommissie zijn gekomen. De leden zijn door mensen benaderd met aandachtspunten 

en de commissie vond het belangrijk en zorgvuldig om ook daaraan aandacht te besteden. Het is van 

belang om er bij het afsluiten van het onderzoek zeker van te zijn dat de relevante zaken boven water 

zijn gekomen. Vandaar ook hoofdstuk 4. 

Hij wil de verschillende cases kort langs lopen. 

De typering bij het Houtmanpad is: ‘Hoe de raad de weg kwijtraakte op het Houtmanpad’. Overwogen 

is de titel: ‘Hoe de raad over een kronkelig Houtmanpad het bos in werd gestuurd’, maar dat is een te 

actieve typering. Wat er in de acht jaar dat het project liep waar te nemen is, is dat er een opeenhoping 

plaatsvond van allerlei kleine details, die tot gevolg heeft dat de raad er steeds minder grip op krijgt en 
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steeds minder weet waar het over gaat en wat er aan de hand is. Daarin spelen allerlei problemen een 

rol. 

In de laatste fase, het laatste jaar, ontstaat door allerlei oorzaken een enorme kredietoverschrijding. Was 

dat niet gebeurd, dan was er nog veel langer aangemodderd. Er zijn mogelijk nog meer projecten waar-

in zich dezelfde processen voordoen; dat is niet onderzocht, maar hier ligt wel een risico. Het is een 

heel leerzame casus, over welke rommeligheden, slordigheden en kleine ondeskundigheden zich alle-

maal kunnen voordoen in een sfeer waarin de linkerhand niet weet wat de rechterhand doet. Ook zonder 

dat slotakkoord waardoor iedereen wakker werd. 

Waarderveld-West heeft als ondertitel: ‘Hoe het verplaatsen van zeven woonwagens over een paar hon-

derd meter 20% uit het budget liep’. Een kleine casus, waarin ook weer allerlei dingen misliepen. Hij 

wijst op pagina 29 en 30, waar nog die zaken zijn opgesomd die de Enquêtecommissie zijn opgevallen 

die geen onderdeel uitmaken van de centrale vraagstelling. Zo wordt blijkbaar een kredietgrens gehan-

teerd die € 100.000,00 hoger ligt dan de raad dacht te hebben afgesproken. Voor dat laatste bedrag is 

nog nooit krediet aangevraagd. 

Op pagina 30 staan voorbeelden van rekeningen die bij een projectleider worden gedeponeerd die hij 

niet vertrouwt en waar hij dus niet voor wil tekenen, maar waarvan de betaling over zijn hoofd heen 

wordt geregeld en de jaarrekening vervolgens alsnog wordt afgesloten. 

Het rapport ‘Financiële risico’s van de afdeling Grondbedrijf’ draagt als ondertitel: ‘Hoe het mistig 

werd rond een helder rapport’. Het is een voorbeeld van een poging binnen de organisatie om waarge-

nomen problemen boven tafel te krijgen. Binnen de afdeling Financiën zijn ambtenaren aan het werk 

om dat voor elkaar te krijgen: onderzoekjes doen, dingen proberen bloot te leggen, waarschuwingen af-

geven, proberen om kredieten netjes in de eigen administratie bij te houden. Allemaal activiteiten die op 

de een of andere manier niet goed op hun plek terechtkomen en niet goed worden gebruikt. In die casus 

doemt een organisatie op waarin het allemaal net iets te weinig open gebeurt, dingen niet voldoende op 

tafel worden gelegd. Men is te bang voor, ja voor wat? Wat is er erg aan om problemen die er bestaan te 

bespreken? Waarom moest dat altijd in kleine groepjes en met mensen apart? Waarom op die manier? 

In antwoord op die vraag kregen wij de wedervraag: “Waarom zou het anders moeten? Het is toch niet 

de regel dat het zo moet?” Dat is nou cruciaal: als je op verschillende plekken niet de gewoonte hebt om 

open te zijn dan kunnen er allerlei kleine ongelukken gebeuren en die allemaal bij elkaar kunnen ervoor 

zorgen dat de verkeerde weg wordt ingeslagen. Deze casus is leerzaam omdat die iets zegt over de cul-

tuur binnen de organisatie en de manier waarop het management daarin opereerde. 

De drie cases zijn geanalyseerd vanuit het perspectief van de tekortschietende informatievoorziening. 

Die zijn gebundeld in hoofdstuk 8. Daarin wordt in algemene zin ingegaan op de cultuur, omdat die in 

de beschikbare tijd niet diepgravend kon worden onderzocht. Vooral het probleem van de openheid in 

de communicatie, het ontbreken van een open klimaat, was volgens de commissie een belangrijk pro-

bleem. Het aspect van autonomie en ondernemingszin droeg ertoe bij dat medewerkers vooral de hou-

ding hadden dat zij vooral hun eigen boontjes moesten doppen. Het is een goede eigenschap om je ver-

antwoordelijk te weten voor je eigen problemen, maar het is ook belangrijk er tijdig open over te spre-

ken, zodat andere mensen ook tijdig mee kunnen denken over oplossingen. 

Het is heel erg frustrerend voor mensen als de resultaten van hun werk niet op een goede manier in de 

organisatie terechtkomen. Dat valt waar te nemen in de casus Houtmanpad, waar op een gegeven mo-

ment allerlei activiteiten plaatsvonden die niet zinnig in de lijn waren ingebed en daardoor onvruchtbaar 

bleven. Dat valt ook waar te nemen bij de afdeling Financiën, waar met de resultaten van de inspannin-

gen niet echt wat werd gedaan. 

Verder wordt ingezoomd op de rol van het management. De stijl daarvan droeg er niet toe bij dat Vast-

goed op een betere manier ging functioneren. 

Aan de rol van het college is ook uitgebreid aandacht besteed. De taakopvatting daarvan heeft een sterk 

verband met de kern van de opdracht. Er wordt op verschillende plekken in het rapport gezegd dat er 

vraagtekens kunnen worden gezet bij de manier waarop de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het 

college is ingevuld. Een andere organisatie is dus mogelijk en wenselijk. Dat laat echter onverlet dat, 

ongeacht de manier waarop de organisatie was vormgegeven, mocht worden verwacht dat het college 

en Vastgoed op sommige momenten anders hadden geopereerd. Want er gaan ook dingen mis als je een 

te enge taakopvatting hebt, ongeacht de organisatiestructuur. Te star vasthouden aan je eigen taken is 

niet goed, vooral niet als je de andere kant opkijkt als je ziet dat er problemen zijn. 
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Tenslotte is aandacht besteed aan de rol van de raad. Ook die speelt een belangrijke rol in de controle 

op het gehele proces en gezegd kan worden dat de raad op sommige momenten alerter en actiever had 

moeten zijn. De raad had in ieder geval het eigen werk en het eigen geheugen beter moeten organiseren. 

De raad heeft op belangrijke momenten iets gezegd maar niets gedaan, fracties hebben pogingen gedaan 

om dingen aan de orde te stellen maar er is over het algemeen onvoldoende opgelet dat het college toe-

zeggingen nakwam en vragen beantwoordde. 

In hoofdstuk 9 worden de conclusies samengevat en aanbevelingen geformuleerd. Hij neemt aan dat de 

raadsleden dat scherp op hun netvlies hebben. 

De aanbevelingen sluiten nauw aan bij de conclusies over wat de Enquêtecommissie als structurele 

problemen beschouwt. 

 

Dhr. Moltmaker leest regelmatig dat de Enquêtecommissie iets constateert en het daar niet mee eens is 

of het anders had willen zien. Hoe moet hij die uitspraken interpreteren? Wil de Enquêtecommissie niet 

zeggen dat het beschrevene ‘niet kan’ of ‘niet mag’? Laat men het uitspreken daarvan bewust aan de 

raad? 

 

Mw. Van der Molen vraagt of de Enquêtecommissie de mening deelt dat dit het topje van de ijsberg is. 

Leeft dit veel breder? 

 

Dhr. Reeskamp wijst erop dat in de Rekenkamercommissie wel degelijk is gesproken over onder ande-

re het functioneren van het financiële systeem One World. Heeft de Enquêtecommissie kennis genomen 

van deze vaak besloten stukken? 

 

Dhr. Vreugdenhil sluit zich aan bij de vraag van mw. Van der Molen. De Enquêtecommissie noemt 

een aantal projecten waartegen men al dan niet bij geruchte tegenaan is gelopen: Herensingel, Deliter-

rein en Meerwijk-Centrum. Bestaat er enige indicatie om te kunnen zeggen dat dit de incidenten zijn die 

er bestaan of dat het veel dieper steekt en dat eigenlijk bij elk project dit soort problemen voorkomen? 

De Enquêtecommissie staat uitvoerig stil bij de verantwoordelijkheden van wethouders, ook bij dos-

sieroverdracht. Hoe kan het voorkomen – dat is ook een vraag aan het college – dat de bedrijfsvoering 

die bij een bepaald taakveld hoort meer als een collectieve dan als een specifieke wethoudersverant-

woordelijkheid wordt gezien? 

In hoeverre heeft de overgang van het monistische naar het duale bestel een rol gespeeld in het ontstaan 

van de tekortkomingen? 

 

Dhr. Catsman heeft een aantal specifieke vragen: 

- pagina 9, Floragaarde: het krediet is een aantal malen overschreden. Had de accountant geen alarm 

moeten slaan? 

- pagina 10, het kritische rapport van dhr. Vogel over het Mondiaal centrum: het college besluit dit niet 

in het commissiestuk op te nemen. Is de Enquêtecommissie erachter gekomen waarom het college dat 

niet heeft gedaan? 

- pagina 14, Leeuwensleutelschool: er wordt een raadskrediet aangevraagd van € 2,5 miljoen terwijl er 

nog niet eens een ontwerp was. Waarom die volgorde? Is daar navraag naar gedaan? 

- pagina 29, verhoor van dhr. De Canne: de Enquêtecommissie vraagt naar een specificatie van de extra 

kosten van € 353.000,00. Die kon toen niet worden geleverd. Is dat inmiddels wel gebeurd? 

- pagina 32, hoofdstuk 7.2, rapport Van Est: dit rapport wordt in diverse groepen ambtenaren in diverse 

afdelingen besproken. Eigenlijk wordt alleen maar gemeld dat het besproken is, maar hij wil ook graag 

weten wat de uitkomst daarvan was. 

Mw. Blesgraaf vraagt of de commissie het met haar eens is dat er sprake is van twee cases, Waarder-

veld en Houtmanpad, en dat het rapport Van Est exemplarisch is voor het functioneren van Vastgoed en 

de afdeling SO. 

 

Dhr. De Ridder: 

De Enquêtecommissie heeft geprobeerd de eigen mening zo zorgvuldig mogelijk weer te geven. Zaken 

worden eerst beschreven en in het slothoofdstuk, de analyse, komt die mening naar voren. De Enquête-

commissie is van oordeel dat een aantal dingen niet kan. De raad velt zijn eigen oordeel. 
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De vraag naar ‘het topje van de ijsberg’ valt samen met de tweede deelvraag die de opdracht aan de En-

quêtecommissie vormt: zijn problemen structureel? In het rapport komt naar voren dat er vaak dingen 

goed gaan en dat wil hij graag nog eens benadrukken. Er komen echter ook dingen naar voren waarvan 

de Enquêtecommissie denkt dat zij een structureel karakter hebben:  

- het kaasstolpmechanisme, veroorzaakt door de terughoudendheid van het college en het gebrek aan 

openheid in het apparaat, met allerlei mogelijke onwenselijke bijeffecten. 

 - de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering binnen het college was niet goed geregeld. Er zijn 

betere afspraken te maken. Is de portefeuilleverdeling wel handig en dienen bij het verdelen daarvan 

geen betere afspraken te worden gemaakt over het borgen van verantwoordelijkheden ten aanzien van 

organisatieonderdelen? Wellicht is een meer departementale verdeling, die het gevolg is van het dua-

lisme, ook een struikelpunt. 

- personele problemen: slordigheden, taken niet goed aankunnen of niet goed uitvoeren. De Enquête-

commissie is niet degene die daarover gaat en waarschijnlijk ook de raad niet, maar het is wel een struc-

tureel probleem, dat ertoe kan leiden dat dezelfde problemen zich ook elders voor kunnen doen. 

De Enquêtecommissie kent de Rekenkamer van binnenuit, in de persoon van de heer Elbers.  

Hij beweert niet dat de raad in voorkomende gevallen dingen niet aan de orde heeft gesteld. Dat is ook 

door de Rekenkamer gedaan. Het probleem is vooral dat de raad vervolgens het eigen geheugen niet or-

ganiseert: op welke termijn komt het antwoord op opmerkingen en vragen? Wanneer wordt de druk op-

gevoerd om die te verkrijgen? Het is toch ook een verantwoordelijkheid van de raad om dat te (laten) 

organiseren. 

De bestuurlijke organisatie kan beter. Maar hij herhaalt dat het stukken beter kan, ook in de huidige 

structuur en ook bij een collectieve verantwoordelijkheid. Er kunnen bijvoorbeeld expliciete afspraken 

worden gemaakt over de vormgeving van de collectieve verantwoordelijkheid, opdat dit niet een excuus 

wordt om de andere kant op te kijken. 

- pagina 9, accountantscontrole Floragaarde: het enig mogelijke antwoord is dat ook accountants dingen 

over het hoofd zien. Men had dit moeten signaleren. 

Dhr. Catsman vraagt of de Enquêtecommissie de accountant heeft gesproken. 

Dhr. De Ridder meldt dat dit niet is gebeurd. Hiernaar is door de ontbrekende tijd geen systematisch 

onderzoek gedaan. 

- pagina 10, het kritische rapport van dhr. Vogel over het Mondiaal centrum: een van de wethouders 

antwoordde dat niet alle informatie die nuttig is bij de productie van een voorstel wordt meegeleverd als 

het voorstel aan de raad wordt voorgelegd. In de conclusies merkt de Enquêtecommissie op dat deze 

stelling correct is, maar dat het in dit concrete geval wel heel erg merkwaardig is dat deze informatie er 

niet bijzat. 

- pagina 14, Leeuwensleutelschool: in eerste instantie werd uitgegaan van normbedragen, op basis 

waarvan de kredietaanvraag plaatsvond. 

Mevrouw Van Hoeijen vult aan dat de architect in het allereerste begin, direct na de brand, was aange-

trokken. Toen het college in 1998 besloot dat er een fusieschool zou komen is die architect opnieuw 

gaan tekenen en heeft gezegd dat binnen het normbedrag blijven mogelijk was. Daar is men toen van 

uitgegaan. 

Dhr. Elbers vult aan dat de raad bij de kredietaanvraag de belofte is gedaan dat binnen afzienbare ter-

mijn gedetailleerde begrotingsstukken – de tekeningen –zouden worden aangeleverd. Die tekeningen 

lagen namelijk nog bij de schoonheidscommissie. De Enquêtecommissie heeft niet kunnen vaststellen 

dat die tekeningen later nog aan de raad zijn verstrekt. 

- pagina 29, verhoor van dhr. De Canne: dhr. De Ridder meldt dat de Enquêtecommissie de gevraagde 

specificatie laat, op 3 maart jl. heeft ontvangen. Hij wijst nog eens op de tekst die in het verslag volgt, 

onder andere over het organisatorische onvermogen om die specificatie te produceren. Helemaal aan 

het eind van het rapport vormt dit ook de reden voor enige twijfel of de organisatie helemaal op orde is, 

alhoewel een en ander niet verder is onderzocht. Op pagina 29 staat ook dat de organisatie onverschillig 

lijkt te zijn: bij kredietoverschrijdingen wordt niet alles op alles gezet om zo snel en nauwkeurig moge-

lijk te beschrijven waarom dat nodig is. Het lijkt dat de organisatie pas in actie komt om dat te produce-

ren op het moment dat de Enquêtecommissie erom vraagt en ook dan komt het pas op het moment dat 

de persconferentie wordt gegeven. 

Dhr. Catsman vraagt of de ontvangen specificatie naar het genoegen van de commissie was. 
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Dhr. De Ridder kan er van alles over zeggen maar dat valt buiten het bestek van het onderzoek. De 

specificatie was niet erg gedetailleerd maar er kon wel het een en ander uit worden opgemaakt. 

- pagina 32, hoofdstuk 7.2, rapport Van Est: Er werd gesproken met ambtenaren. Vanuit de waarne-

ming van de Enquêtecommissie waren die besprekingen niet erg uitgebreid en hadden zij het karakter 

van bilaterale overleggen. Het is wel in een stafoverleg aan de orde geweest op het niveau van de sec-

tor, met het hoofd Vastgoed, het hoofd Financiën, de controller en de directeur van de sector. Daar zijn 

wat meningsverschillen uitgewisseld op een naar hij heeft begrepen redelijk heftige toon en dat heeft 

zich schriftelijk voortgezet in het uitwisselen van op- en aanmerkingen over het rapport. Daarnaast is er 

een overleg geweest op een lager niveau binnen Vastgoed, van het hoofd Vastgoed met zijn medewer-

kers. De Enquêtecommissie heeft niet de indruk dat er ooit een collectief overleg heeft plaatsgevonden 

om te praten over de problemen binnen de afdeling. Bilateraal zijn wel delen van het rapport besproken 

met managers waarvoor dat relevant was. 

Dhr. Catsman begrijpt dat er geen coherente conclusie over het rapport is getrokken. 

Dhr. De Ridder zegt dat er ad-hocbesprekingen hebben plaatsgevonden en dat er delen uit het rapport 

zijn uitgelicht waar iets aan moest gebeuren. Er is nooit een systematisch plan van aanpak gemaakt. 

Dhr. Reeskamp deelt de verbazing die een beetje bij dhr. Catsman doorklinkt. Hij denkt dat de Enquê-

tecommissie over dit aspect eigenlijk meer zou willen zeggen maar dat dat niet helemaal uit de verf 

komt. Klopt het dat er, overdreven gesteld, een soort intern klokkenluidersrapport lag dat niet de aan-

dacht heeft gekregen dat het verdiende? 

Dhr. De Ridder zegt dat de werkelijkheid gecompliceerder is. Het rapport is het resultaat van een op-

dracht van de sectordirecteur, dus het gaat niet om een klokkenluider. De Enquêtecommissie stelt wel 

vast dat de manier waarop vervolgens met het rapport is omgegaan ‘wel erg subtiel is’, om het eufemis-

tisch te zeggen: er wordt daar eens gepraat en daar nog eens. Maar als je zo’n rapport krijgt, spreekt het 

eigenlijk vanzelf dat je met alle mensen rond de tafel gaat zitten om erover te praten. Je krijgt dan de 

kans om als organisatie te leren en je fouten te corrigeren. Dat gebeurde dus niet, en hij denkt dat die 

conclusie redelijk hard door de Enquêtecommissie is geformuleerd. 

Het rapport Van Est wijkt inderdaad af van de andere cases. Het is algemener van aard, heeft te maken 

met allerlei financiële problemen bij Vastgoed, zowel op beheersmatig als ontwikkelingsgebied. Er valt 

goed uit te leren hoe de sfeer en cultuur binnen Vastgoed was. Hij gebruikt hier de verleden tijd omdat 

het onderzoek zich richtte op het verleden. In de andere cases is de Enquêtecommissie dingen tegenge-

komen die dit beeld van een gesloten cultuur bevestigen en daarom komen zij in de conclusies terug. 

 

De voorzitter geeft gelegenheid voor een tweede ronde. 

 

Dhr. De Vries vraagt welke consequenties aan dit rapport verbonden zouden moeten worden. 

Dhr. De Ridder merkt op dat de Enquêtecommissie een aantal heel concrete aanbevelingen doet. Ge-

probeerd is om die zoveel mogelijk in te vullen. Als de raad zich die ter harte neemt en gaat uitvoeren 

worden er in ieder geval essentiële stappen in de verbetering gezet. 

De voorzitter sluit hiermee de eerste ronde af. Hij spreekt zijn waardering erover uit dat het tempo dat 

de Enquêtecommissie heeft aangehouden het haalbaar heeft gemaakt dat het rapport kan worden be-

sproken in de raadscommissies die besloten hebben tot de instelling van de Enquêtecommissie. Hij 

schorst de vergadering voor een korte pauze. 

 

Dhr. De Vries heeft vragen voor wethouder Grondel. Die heeft tijdens het onderzoek gezegd niet eind-

verantwoordelijk te zijn voor het reilen en zeilen van de afdeling Vastgoed. Volgens de wethouder is 

dat het college. Hoe is dat dan geregeld en staat dat op papier? 

 

Dhr. Moltmaker meent dat het uitvoeren van het onderzoek de moeite waard is gebleken. Het is gede-

gen uitgevoerd en geeft een aantal aanknopingspunten dat nog verder moet worden onderzocht.  

De uitkomst is zorgwekkend op een flink aantal punten. Terugkijkend hadden veel dingen anders moe-

ten gaan. Die conclusie deelt de VVD. Belangrijker is wat eruit geleerd moet worden voor de toekomst. 

Het rapport doorbladerend meent hij dat er een gedragsverandering plaats moet vinden in de openheid. 

Als rode lijn komt uit het rapport naar voren dat het niet vanzelfsprekend is dat wat ter tafel komt – als 

dat al gebeurt – verder wordt uitgedragen naar de mensen die daar kennis van zouden moeten dragen: 

commissie, raad, college. Daar moet lering uit worden getrokken. Als dat de cultuur is in de organisatie 
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loop je schade op. Een voorbeeld daarvan is het advies van dhr. Vogel over de aankoop van het Mondi-

aal centrum. Het college kan een dergelijk advies naast zich neerleggen, maar hij vindt dat het wel, ver-

gezeld van de afwijkende mening van het college, aan de raad had moeten worden voorgelegd. Achter-

houden is niet verstandig. Hetzelfde geldt voor het rapport van de financiële afdeling maar ook voor het 

rapport dat vanochtend in de krant stond. Wethouder Divendal zegt in de commissie dat hij vindt dat 

dergelijke rapporten naar de commissie moeten, maar hij heeft zelf een soortgelijk rapport ook in de la 

gestopt. Openheid is noodzakelijk, zowel vanuit de organisatie naar het college als vanuit het college 

naar de raad. Dat dient te worden verbeterd. 

Het is de taak van het (nieuwe) college om de kwaliteit van de organisatie te verbeteren en de conclu-

sies van de Enquêtecommissie verder te brengen. 

De rol van het college wordt behoorlijk kritisch behandeld (hoofdstuk 8): men moet alerter zijn, moet 

meer actief op zoek naar informatie, en men moet nadenken over in ieder geval een goede regeling van 

de verantwoordelijkheden. 

Naar aanleiding van paragraaf 9.2 heeft hij een vraag aan wethouder Grondel. Als hij leest wat diens 

taakopvatting is, als dat goed is weergegeven, hoe ziet hij dan zijn positie, nu en in de toekomst? Gaat 

hij nadenken over zijn taakopvatting of blijft hij bij wat er staat en is hij dan wel geschikt voor zijn 

functie? 

De allerbelangrijkste dingen, waar de raad zelf wat aan kan gaan doen, staan op het eind. Op bladzijde 

45 staat dat rekening moet worden gehouden met heel ingewikkelde processen die nu al en straks nog 

meer gaan spelen. Daarover moet worden nagedacht en dat is een belangrijke conclusie, die zijns in-

ziens breder gaat dan alleen Vastgoed. 

Voor de interne organisatie van de raad zelf is het laatste bolletje op die pagina van belang: het kan niet 

zo zijn dat er grondexploitaties worden geopend en daar op wordt afgeboekt en dan niet aan de raad 

wordt gemeld wat daar op af wordt geboekt. Hij vindt dat hieruit volgt dat niet alle kredieten in één 

klap moeten worden vastgesteld; de raad moet dat instrument kunnen en willen gebruiken om inzicht te 

krijgen in wat er financieel allemaal omgaat. Dat blijkt broodnodig. De gemeenteraad zal een actievere 

rol moeten vinden in het verkrijgen van informatie van het college en vanuit het ambtenarenapparaat; 

wellicht actiever moeten gaan meebesturen. 

 

Mevrouw Van der Molen wil de Enquêtecommissie feliciteren. Er is heel hard gewerkt, met een goed 

leesbare berg aan informatie voor de gemeenteraad als resultaat. 

Zij vindt het een tamelijk vernietigend rapport voor de afdeling Vastgoed en in breder verband voor de 

hele organisatie van de gemeente.  

Het maakt haar nieuwsgierig naar de staat van de organisatie van de hele gemeente. Zij krijgt de indruk 

dat er gefreewheeld is. Overigens neemt zij waar dat ten tijde van het monisme de situatie niet beter 

was, dat blijkt wel uit het verhoor van mevrouw Van Viegen. 

Er is geen aansturing vanuit het college geweest, er is erg veel losgelaten op en overgelaten aan het 

topmanagement en de directie. Zij spreekt daarover nu nog geen oordeel uit. 

Niet alles willen weten en zaken negeren is ook een manier van regeren. Zij noemt dat verdeel en heers. 

Zij wil niet zeggen dat dat bewust is gehanteerd maar het zou wel hebben kunnen meespelen. Als de top 

qua cultuur zo gesloten is kan je van de medewerkers niets anders verwachten. Het is het voorbeeld 

geweest wat door de rest van de medewerkers is gevolgd: wegkijken en overlaten. Dat moet verande-

ren, want dat heeft miljoenen gekost. Van de zeer goed betaalde topambtenaren in Haarlem dient beter 

werk te worden verwacht. 

Zij geeft een voorbeeld waaruit blijkt dat de organisatie van Vastgoed nog steeds niet op orde is: huur-

ders van de voormalige Fietsfabriek zijn afgesloten van gas, water en licht. Degenen die daarover con-

tact hebben opgenomen met Vastgoed moeten hun contract gaan opsturen om aan te tonen dat zij een 

contract hebben met Vastgoed. 

 

Mw. Walters hoort de voorzitter van de Enquêtecommissie vragen waarvoor de mensen nou bang zijn. 

Daar heeft zij geen antwoord op gehoord en dat is wel relevant. Er is niet alleen weggekeken, er is ook 

een rem aanwezig geweest die ervoor zorgde dat mensen niet durfden te praten. Welke vorm die had 

weet zij ook niet. Dat is jammer, want verbeteren lukt niet als je niet weet waar het aan gemankeerd 

heeft. ‘De cultuur was niet goed’, het woord klokkenluider is genoemd: was men bang daarvoor te wor-
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den uitgemaakt? Het is moeilijk voor een raad om daarop grip te krijgen en ervoor te zorgen dat die cul-

tuur verandert. 

 

Dhr. Nieuwenburg spreekt ook zijn grote waardering uit voor het werk van de Enquêtecommissie. Het 

is niet zomaar een middel. Er is veel boven water gekomen. De aanleiding was ernstig en ook de con-

stateringen in het rapport zijn er niet minder om. 

De PvdA heeft vooraf de vraag gesteld of de gemeenteraad in een dergelijke korte tijd deze opdracht 

aan moest pakken. Hij heeft er waardering voor dat de Enquêtecommissie aan de hand van de uitgeko-

zen cases een aantal dingen duidelijk heeft gemaakt. 

Belangrijk is dat een modern lokaal bestuur niet kan zonder een goede informatiestroom en  

-uitwisseling. Er zijn natuurlijk fouten gemaakt. Er zijn momenten geweest waarop zaken zijn achter-

gehouden en dus niet tijdig aan college en raad zijn gemeld. Het is ook de raad geweest die dat heeft 

laten lopen. Het is dus de opgave om in de komende tijd te bespreken met elkaar hoe de informatie-

stromen en -uitwisseling kan worden verbeterd. Die conclusie deelt de PvdA. 

De kwaliteit van het lokaal bestuur en van het ambtelijk apparaat dient daarvoor te worden opgetild. Er 

zal de komende jaren ook het nodige van de ambtelijke organisatie worden gevergd; dat leidt er vaak 

toe dat de kwaliteit waar mensen recht op hebben niet altijd kan worden gewaarborgd. Daar is dit rap-

port ook een voorbeeld van; dat niet altijd de wenselijke output wordt geleverd. 

Mw. Van der Molen vraagt of dhr. Nieuwenburg met haar eens is dat de sfeer op een afdeling ook van 

invloed is op de kwaliteit. 

Dhr. Nieuwenburg deelt die mening en meent dat raad en B&W de bestuurlijke verantwoordelijkheid 

dragen om die sfeer zo optimaal mogelijk te maken. Dat is lastig, maar het rapport maakt duidelijk dat 

bewaking van informatiestromen daarin een rol speelt. Dat er te weinig aangedrongen is op beantwoor-

ding van vragen is een verantwoordelijkheid van de raad. Die is daardoor op een grotere afstand ge-

plaatst. 

Afrekenen met ambtenaren vindt hij niet aan de orde. Als zaken niet worden bewaakt door de politiek 

gaan zij een eigen leven leiden. In de jaren ’80 en ’90 was de ambtenarencultuur er één van onderne-

men, ‘geef mij maar een kluit geld en ik zorg ervoor dat het voor elkaar komt’. Dat systeem bestaat niet 

meer, ook van de kant van de politiek is daarin veel veranderd. 

In dat verband heeft ook hij de vraag aan wethouder Grondel over diens taakopvatting. Wat er staat wil 

hij niet automatisch voor waar aannemen. Hij neemt aan dat ook de wethouder meent dat hij verant-

woordelijk is voor de kwaliteit en output van de ambtelijke organisatie. Graag een toelichting hierop. 

Mw. Blesgraaf veronderstelt dat ook dhr. Nieuwenburg meent dat het collectivisme moet worden afge-

schaft. 

Dhr. Nieuwenburg vraagt of het nieuw voorgestelde model niet een manier van verkokering in de hand 

werkt. Om dat te voorkomen blijft elkaar informeren en afstemmen noodzakelijk. Hij hoort hierover 

graag de mening van het college. 

 

Het heeft dhr. Vreugdenhil in hoge mate verbaasd dat in het rapport staat dat wethouders zich alleen 

verantwoordelijk voelen voor het beleid en niet voor de bedrijfsvoering. Wethouder Visser is bijvoor-

beeld verantwoordelijk voor de grote projecten. Hij veronderstelt dan dat hij hem aan mag spreken op 

alles wat daarmee te maken heeft: beleid, uitvoering, planvorming, subsidies. Hij is daarvoor binnen het 

college primair verantwoordelijk en ook op af te rekenen. 

Dat hoort vanaf heden goed te worden gestructureerd. 

Wat hem ook grotelijks verbaast is dat blijkt dat een wethouder de raad bewust niet informeerde over 

het feit dat dingen uit de hand lopen. Hoe moet je als raadslid dan achter zaken komen? Zowel in het 

oude, monistische systeem als in het duale systeem was, respectievelijk is het mogelijk om in een beslo-

ten vergadering zaken met de raad te delen en te bespreken. 

Daaraan gekoppeld, als dat dan een probleem is, wat vindt het college dan van de overgang van het 

monisme naar het dualisme. In het monistische systeem waren college en raad meer samen verantwoor-

delijk en kon iedereen deelgenoot worden gemaakt. Is het zo dat iedereen in het dualisme te sterk op de 

eigen verantwoordelijkheid wordt gepind? 

Mw. Van der Molen herhaalt niet ervaren te hebben dat de raad in het monistische systeem beter werd 

geïnformeerd. 



 8 

Dhr. Vreugdenhil komt nu op bevindingen van de Rekenkamercommissie en die van hemzelf. Over het 

traject van de bruggen is hij nooit afdoende en zelfs foutief geïnformeerd. Dat loopt vanaf 1984. De cul-

tuur moet ook in andere sectoren worden verbeterd. Of hebben de reorganisaties in de andere sectoren 

tot uitstekende resultaten geleid en loopt het daar nu perfect? 

Is deze sector dus een achtergebleven gebied? 

Er moet meer openheid komen. Een transparante overheid betekent winst voor iedereen en dat moet 

worden uitgedragen en belichaamd door de leiding. 

Er worden in het rapport kredieten opgesomd die niet aangevraagd zijn en waarvan het onzeker is of en 

hoe die zijn betaald. Komt er een lijstje van alle kredieten die nooit zijn betaald en die nog wel betaald 

en verrekend moeten worden? 

 

Dhr. Oass noemt het een helder en duidelijk stuk. De commissie verdient een compliment voor de snel-

heid en zorgvuldigheid waarmee het tot stand is gekomen, zeker gezien het feit dat de Enquêtecommis-

sie op een gegeven moment bij de fractievoorzitters en zelfs de raad is geweest om te melden dat het 

proces niet helemaal liep zoals het hoorde te lopen. 

In het rapport wordt gesproken over een gesloten cultuur, één van eigen boontjes doppen. Pas als je een 

probleem zelf hebt opgelost, ga je naar degenen die erover gaan. Er zijn verschillende spelers in het 

krachtenveld, waaronder de medewerkers. Het rapport schrijft over hen dat er geen sprake was van be-

wust handelen, maar eerder van onvermogen en ondeskundigheid. Hij is er niet helemaal uit wat erger 

is. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat dat verandert? 

De sectordirecteur is iemand met een gesloten managementstijl. Dat kan, maar past die binnen de ge-

meente Haarlem? Graag een reactie van het college daarop. 

Sommige collegeleden en ook het hele college zijn op een aantal punten tekortgeschoten. Er is onduide-

lijkheid over taken en verantwoordelijkheden; men is passief en niet actief. Typerend is de omschrij-

ving ‘omstandersgedrag’: men ziet iets fout gaan, kijkt elkaar aan, niemand doet wat. Dat is met name 

duidelijk in de casus Houtmanpad, waarin het volledig onduidelijk was wie waarvoor verantwoordelijk 

was. Eerst was dat de wethouder Onderwijs, die de raad ook nog eens bewust niet informeerde, daarna 

de wethouder Vastgoed. Hoe zit dat nou precies? Hoe zit het met de verantwoordelijkheden en de taak-

opvatting zoals die zijn verwoord door dhr. Grondel? Is dat de zijne, die van het college, of het staande 

gebruik? 

Ook de raad krijgt een veeg uit de pan. Die is weinig systematisch en organiseert het geheugen slecht. 

Hij vindt dat er iets gedaan moet worden aan de ondersteuning. 

Zijn fractie heeft eerder gesproken van ‘een puinhoop’, wat het college erg sterk uitgedrukt vond. Hij 

meent dat het rapport de mening van GLH bevestigt. 

 

Dhr. Catsman meent dat het college tamelijk mak de conclusies van de Enquêtecommissie overneemt. 

Zitten daar geen nuances in? 

Hij wil een paar conclusies trekken. Geld uitgeven zonder dat krediet is verleend kan niet. De raad dient 

zich te bemoeien met het realiseren van de cultuurverandering. In het rapport wordt voorgesteld om 

minder snel met sancties te dreigen om openheid te krijgen; hij vindt het omgekeerde ook denkbaar, dat 

er sancties staan op het niet betrachten van openheid.  

De collectieve verantwoordelijkheid werkt kennelijk minder. Er zal duidelijk een verantwoordelijk 

wethouder moeten komen. Het geheugen van de raad dient beter te worden georganiseerd en hij denkt 

dat daarbij ondersteuning nodig is. 

 

Dhr. Reeskamp heeft zelden een zo duidelijk en kritisch rapport gezien. 

In Amerika lopen artsen om probleemsituaties heen: het is niet hun verantwoordelijkheid en ze zijn er 

niet voor verzekerd als na hun ingrijpen de patiënt overlijdt. Niets doen is beter. 

De raad zit anders in elkaar: als er problemen zijn moet daar wat aan worden gedaan. Het dilemma is 

dat de raad keer op keer te horen krijgt dat hij zich niet met het bestuur moet bemoeien. Dat is een ver-

antwoordelijkheid van het college. Het wordt lastig op het moment dat de raad het idee krijgt dat het 

college zaken op een legalistische wijze benadert. Graag de reactie van het college hierop. 

De gang van zaken rond het systeem One World vormt hiervan een voorbeeld. Zijn fractie heeft, op ba-

sis van interne informatie, gevraagd of dat financiële systeem wel werkte. Dat is zelfs gebeurd in set-

tings met ambtenaren erbij. Toen werd gezegd dat er geen problemen waren. Dan houdt het op, dan 
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worden raadsleden willens en wetens voorgejokt en kunnen zij er niet verantwoordelijk voor worden 

gehouden dat zij geen zicht hebben op de situatie. 

De raad moet in zoverre naar zichzelf kijken dat in discussies, bijvoorbeeld die over het Stadskantoor, 

de ruimte aan elkaar moet worden geboden om die goed en open af te ronden. De cultuur van openheid 

moet in de raad zelf beginnen. De raad moet het voorbeeld voor het college zijn, het college voor de 

sectordirectie, en de sectordirectie weer voor het ambtelijk apparaat. 

 

Mw. Raeven sluit zich aan bij de uitgebrachte complimenten voor het genuanceerde rapport. Zij meent 

dat ambtenaren ook moeten worden aangenomen op communicatieve vaardigheden en openheid en dat 

raadsleden ook zouden moeten worden benoemd op grond van deskundigheid. In het duale stelsel kun-

nen mensen ‘van buiten’ worden aangesteld en misschien verdient het aanbeveling dat op de post Fi-

nanciën een heel goede deskundige wordt geplaatst. 

 

Op verzoek van het college schorst de voorzitter de vergadering voor overleg. 

 

Wethouder Grondel wil beginnen met een aantal algemene opmerkingen namens het college. Na hem 

zal wethouder Barnhoorn een aantal dingen over het personeel zeggen. 

In algemene zin sluit het college zich aan bij de loftuitingen aan de Enquêtecommissie. Er is heel hard 

gewerkt en een gedegen, terecht kritisch, evenwichtig en zorgvuldig rapport verschenen, dat een bijdra-

ge kan leveren aan de manier van werken binnen de gemeente. 

Er zijn wellicht feiten en gebeurtenissen waarvan en waarover bij de weergave in het rapport kantteke-

ningen kunnen worden geplaatst, maar dat zijn details. Op hoofdlijnen wordt de beschrijving van de 

gebeurtenissen en de waardering daarvan door het college geaccepteerd. 

Het college constateert dat er geen frauduleuze handelingen of andere integriteitsschennis aan het licht 

gekomen zijn. 

Het college, en de individuele wethouders voor hun individuele beleidsterreinen, draagt de politieke 

verantwoordelijkheid voor wat er is gebeurd. 

Veel van de punten die in het rapport worden aangeroerd zijn al eerder herkend en veel richtingen die 

worden aangegeven in de aanbevelingen hebben al de aandacht. Daaraan wordt door de Enquêtecom-

missie ook kort aandacht besteed.  

 

De eindrapportage van de commissie Vastgoed staat nu niet op de agenda, maar naar het oordeel van 

het college blijkt daaruit dat er al wordt gewerkt aan een aantal elementen dat in het rapport wordt be-

noemd. Het element van de ‘open cultuur’ en de noodzaak om in de organisatie problemen eerder te de-

len is eerder door het college onderkend. In discussies met het AMT, twee jaar geleden en een jaar ge-

leden, is dat al met nadruk aan de orde gesteld. De cultuur van ‘te lang de eigen boontjes doppen’ moet 

worden doorbroken: dat is niet goed voor de boontjes en niet goed voor de middelen van de gemeente. 

Het samen delen en oplossen van knelpunten, horizontaal en verticaal, is essentieel. Het college onder-

steunt dat volledig. Het college zal met de medewerkers die in het rapport worden genoemd die nog bij 

de gemeente werken spreken over wat zij van de bevindingen in het rapport vinden en hoe zij daarmee 

denken om te gaan. 

De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor elementen van de bedrijfsvoering is onvoldoende helder ge-

regeld geweest; in ieder geval heeft die in de praktijk onvoldoende gefunctioneerd. Dat geldt zeker voor 

Vastgoed.  

De structuur van de huidige portefeuilleverdeling is bij de vorige collegeonderhandelingen vastgelegd. 

Daarbij was er geen een-op-eenrelatie tussen sectoren en wethouders maar is welbewust een beleids-

verdeling gemaakt. Met name in SO zijn bewust meerdere wethouders op één sector gezet. Dat heeft tot 

verwarring geleid, het meest extreem bij het Houtmanpad, wie waar verantwoordelijk voor is. Voor 

hem was het volkomen onduidelijk dat hij na het vertrek van dhr. De Lange verantwoordelijk was voor 

de uitvoering van de door Vastgoed verrichte werkzaamheden. Dat is een fout. Daar ligt ook een deel 

van de verklaring dat er niet is doorgevraagd op wat daar speelde. 

Door veel collegeleden is gewezen op de huidige inrichting van de portefeuilles: wethouders zijn ver-

antwoordelijk voor het beleid en voor de uitvoering zijn de wethouders Financiën en Personeel verant-

woordelijk. In de praktijk is het bijna onmogelijk dat die twee wethouders van alles op de hoogte zijn 
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en ligt er een belangrijke rol voor de beleidswethouder. In het geval van de WVG heeft hij zich bij-

voorbeeld welbewust met de werkorganisatie bemoeid.  

De sector Vastgoed had van doen met de wethouder Grote projecten, mw. Rietdijk, en daarom was dat 

voor hem niet de afdeling om volledig in te duiken om na te gaan hoe de zaken liepen. 

Dat is misgegaan. Dat heeft wellicht van doen met de portefeuilleverdeling. Dat mag geen excuus zijn, 

maar het heeft wel meegespeeld. 

In zijn gesprek met de commissie is, ook door de weergave daarvan in het rapport, een beeld ontstaan 

waarin hij zich niet herkent. Het ligt aan subtiele verwoordingen. Hij heeft niet gezegd dat hij zich ver-

antwoordelijk voelt maar dat hij verantwoordelijk is. 

Hij heeft nergens in de verslagen terug kunnen vinden dat hij zich niet verantwoordelijk voelt voor de 

uitvoering. Kennelijk heeft hij dat beeld opgeroepen. Dat komt door een deel omdat hij in het verhoor 

in het kader van waarheidsvinding heeft gesproken over hoe zaken zijn gelopen en ontstaan. In mei 

2005, na de bespreking in de raad, heeft hij vastgesteld dat hij verantwoordelijk is en is zich daarom 

met bijvoorbeeld Avanti gaan bemoeien. In het verleden was dat onhelder en dat was fout. Hij is er erg 

ontevreden over dat dat heeft kunnen gebeuren. 

Dat dit heeft kunnen gebeuren is ook veroorzaakt door de overdracht van de portefeuille. Hij heeft 

daarbij naar binnen en naar buiten nadrukkelijk gesteld niet verantwoordelijk te zijn voor de grote pro-

jecten – daar zijn projectwethouders voor – maar voor het systeem van exploitaties, de reserves, et cete-

ra. Daar is een gat gevallen en dat is niet juist geweest. 

Het is essentieel dat bij de nieuwe portefeuilleverdeling duidelijkheid wordt geschapen, ook voor de 

sectoren. Een departementale indeling is een variant; als er wordt gekozen voor een indeling waarbij 

meerdere wethouders bemoeienis hebben met een sector dient er slechts een bij de organisatorische 

kant betrokken te zijn. 

In de huidige verdeling heeft inderdaad omstandersgedrag of het volledig missen van zaken kunnen 

plaatsvinden. Als het niet duidelijk is dat een probleem jouw probleem is komt het, bij de werklast die 

een wethouder heeft, niet snel bovenop de stapel te liggen. 

De cultuur van de organisatie en die van leidinggevenden had opener moeten zijn dan hij is geweest. De 

taakopvatting van het management was mogelijk in die periode, maar dient in de toekomst anders te 

zijn. Er moet een opener structuur komen, zowel horizontaal als verticaaldelen van problemen is essen-

tieel, ook tussen college en raad. Daar hoort ook het omgaan met informatie bij. 

Dhr. Oass hoort de wethouder zeggen dat een niet open managementstijl in het verleden misschien 

goed was. Was de gesloten cultuur een goede cultuur? 

Wethouder Grondel heeft dat niet gezegd. Hij heeft gezegd dat die stijl mogelijk was, niet dat hij goed 

was. Daar zitten positieve en ook negatieve elementen in. 

Dhr. Oass vraagt welke positieve elementen de wethouder dan onderscheidt. 

Wethouder Grondel meent dat een strakke organisatie kan leiden tot hoge effectiviteit. Maar het gevolg 

kan ook zijn, zoals gebleken is, dat men de problemen te lang onder zich houdt. 

Mw. Van der Molen meent dat beide zaken geen verband hoeven te hebben. ‘Strak en goed geleid’ is 

niet onverenigbaar met ‘een open cultuur’. 

Wethouder Grondel merkt op dat het college meent dat deze managementstijl nu in ieder geval niet 

meer past. Bij training en opleiding en bij het selecteren van personeel zal hieraan veel aandacht wor-

den besteed. 

Dhr. Moltmaker merkt op dat de wethouder er wel verantwoordelijk voor was dat die stijl kon worden 

gehanteerd. 

Wethouder Grondel heeft al eerder gezegd dat het college in discussies met het AMT aan de orde heeft 

gesteld dat het noodzakelijk was om een andere stijl in de organisatie te gaan hanteren, waarin proble-

men meer naar boven zouden komen en meer zou worden samengewerkt. 

Dhr. Moltmaker denkt dat vaststaat dat het college dit probleem twee jaar geleden al signaleerde. Dat 

staat ook in het rapport. Toch zegt de wethouder dat het kon, dat hij het heeft laten bestaan. Dat rijmt 

toch niet met elkaar? 

Wethouder Grondel citeert het rapport: “die managementstijl was op dat moment mogelijk binnen de 

structuur”. 

Dhr. Moltmaker vindt die constatering in tegenspraak met de uitspraak van het college, twee jaar gele-

den al, dat het anders moest. 
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Wethouder Grondel zegt dat twee jaar geleden aan de orde is gesteld dat de situatie moest veranderen. 

In het onderzoek komt ook naar voren dat er een kentering is in gedachten over hoe je wilt werken. In 

de toekomst moet die verandering worden doorgezet. 

Dhr. Moltmaker vraagt welke concrete actie het college heeft ondernomen op het moment dat de pro-

blemen werden vastgesteld. 

Wethouder Grondel beschrijft dat het college vaststelde dat in het sectorenmodel een zeer omvangrijk 

mandaat is verstrekt aan de directeuren, met integrale budgetten en integrale verantwoordelijkheid voor 

projecten. De bijbehorende cultuur was er een van: ‘Geacht college, laat ons het zelf oplossen en als het 

echt niet lukt dan komen we wel bij u’. Voor dat model is gekozen. Het college heeft vastgesteld dat dit 

ertoe leidde dat het hele college het hele managementteam aanstuurde. Geconstateerd is dat dit globale 

besturingsmechanisme niet tot scherpte en helderheid leidde. 

Dat moest veranderen en daarom is er een secretaris aangesteld als hoofd van de organisatie, die voor 

het college als aanspreekpunt diende en binnen de organisatie moest gaan werken. Vervolgens is met 

een groot reorganisatieproject gestart, om juist op dat punt de zaak op scherp te zetten. Dat kost tijd. Hij 

vindt het niet terecht om tegen iemand te zeggen die in het verleden volgens het staande model werkte 

dat hij of zij het toen anders had moeten doen. 

Mw. Blesgraaf vraagt hoe het college die verandering gaat inrichten. De mensen die nu werkzaam zijn 

hebben een vastgestelde profielschets. Gaat die veranderen? En hoe moeten de huidige medewerkers 

zich daarin inwerken? Krijgen ze daar speciale cursussen voor? Want die mensen hebben op een manier 

gewerkt die nu niet meer als acceptabel wordt gezien. Er dient dus gedefinieerd te worden hoe zij, in 

een opener cultuur, moeten opereren. En het is best mogelijk dat er medewerkers zijn die daar niet aan 

zullen beantwoorden. Hoe wordt dat opgelost? 

Wethouder Grondel vindt dat deze vragen vooral op het terrein van wethouder Barnhoorn liggen. 

Wat mw. Blesgraaf beschrijft is een organisatieveranderingstraject en die operatie is uitvoerbaar. Een 

van de belangrijkste dingen daarin is het Avanti-project. Dat leidt tot verandering in organisatie en cul-

tuur. Dat laatste is de lange lijn die moet worden doorgetrokken, maar die duidelijk is ingezet en merk-

baar is in de organisatie. 

Dhr. Marselje merkt op dat in de sport de opvatting opgeld doet dat een team dat anders moet gaan 

spelen ook een andere coach moet aantrekken. Hoe denkt de wethouder over die vergelijking? 

Wethouder Grondel merkt op dat het college al heeft gezegd en opgeschreven dat in de toekomstige 

organisatie de managementstijl een belangrijk selectiecriterium zal vormen. Er komt dus een ander 

soort topmanagement. 

Dhr. Moltmaker vindt het wat gemakkelijk om te suggereren dat aan het sectorenmodel inherent is dat 

er een gesloten cultuur ontstaat waarin mensen freewheelen. 

Hij vindt ook dat er erg weinig is gebeurd vanaf het moment dat de aanwezigheid van de bestuursstijl 

werd geconstateerd. Hij vindt dat beeld beter kloppen met wat als een letterlijk citaat van de wethouder 

over zijn taakopvatting wordt gegeven. 

Als men zoiets waarneemt, dienen daaraan consequenties te worden verbonden en moet je actie gaan 

ondernemen. Het college heeft, naar zijn indruk, vrij laks gereageerd. En, in lijn met wat de wethouder 

zegt, hij voelde zich daarvoor misschien niet heel erg verantwoordelijk. 

Wethouder Grondel meent dat twee dingen ook naar zijn mening niet gekoppeld zijn. Het organisatie-

model met een directeur met een grote integrale verantwoordelijkheid aan het hoofd van een sector 

heeft niet tot automatisch gevolg dat er een cultuur ontstaat van ‘Ik los het op’. 

We hebben hier ook te maken met Vastgoed, een afdeling binnen een sector. Daar wordt helder gezegd 

dat die cultuur daar altijd al aanwezig was: ‘Laat ons het nou maar regelen. Wij doen het goed, wij pas-

sen op de centjes.’ Er zitten twee elementen in: een sector met een eigen stijl en een afdeling met een 

eigen stijl. Daar is inderdaad ‘het eigen boontjes doppen’ heel erg aanwezig geweest. In het verleden 

was ook een andere omgang met kredieten gebruikelijk: vroeger werd dat gezien als iets dat moest 

worden bijgehouden en als er sprake was van een overschrijding ging je even langs en was dat wel 

goed. Dit gedrag is in het verleden niet afgestraft. 

In de afgelopen periode is dat veranderd, de raad accepteert dat niet meer. Het is een sturingsinstrument 

van de raad en overschrijdingen moeten op tijd worden aangevraagd. Dat is een verandering die de sec-

tor moet internaliseren.  

Hij vat zijn verantwoordelijkheid op als beleidsverantwoordelijk, contact met sectoren en zeker ook 

controle op de uitvoering. Hij constateert dat in de portefeuilleverdeling vaagheden zitten en hij heeft 
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die beschreven aan de Enquêtecommissie. Hij was verantwoordelijk voor Vastgoed, voor het ontwikke-

ling en beleid, maar het was niet helemaal helder… 

Mw. Van der Molen begrijpt niet dat dit onopgemerkt kon blijven. De leden van het college zitten we-

kelijks bij elkaar en kunnen bij elkaar in- en uitlopen om dingen te bespreken. 

Wethouder Grondel vindt de casus Houtmanpad het duidelijkste en pijnlijkste voorbeeld. In het college 

was het zo dat dhr. De Lange de parapluverantwoordelijkheid had en de anderen op onderdelen als dat 

nodig was. Op het moment dat het project overging in de uitvoering, en dat viel bijna samen met het 

vertrek van de dhr. De Lange, is dat niet goed overgedragen. Dat is ernstig. Dat het over de volle breed-

te op deze manier mis is gegaan is niet het beeld van het college. Er zijn 130 kredieten, waarvan er 10 

lastig zijn geweest en 5 ernstig lastig. Die zijn onderzocht en het is dus niet vreemd dat daar problemen 

worden aangetroffen. 

Het element van de cultuur is breder, maar die leidt niet overal tot ontsporingen. Hetzelfde geldt voor 

de bestuurlijke verantwoordelijkheden: dat gaat bijna overal goed, alleen hier ernstig niet. Het beeld 

van omstandersgedrag is niet helemaal onjuist: problemen zijn niet tijdig gesignaleerd omdat niet dui-

delijk was wie er wat mee moest. 

Het was voor hem met terugwerkende kracht een verrassing dat het Mondiaal centrum er zo negatief 

opstond. Met de raad was afgesproken dat adviezen van sectoren aan het college worden uitgebracht en 

niet automatisch worden doorgegeven. Het college weegt, als er tegenstrijdige adviezen zijn, of er aan-

leiding is om ze in de aanbiedingsnota te verwerken. In dit geval heeft de afdeling Concernfinanciën 

van de Concernstaf een waarschuwing afgegeven die pas daarna is opgepakt. Tot op dat moment was 

het niet gebruikelijk dat Vastgoed al voor de aankoop volledig onderzoek deed en een volledige begro-

ting van de verbouwing opstelde. Dat werd schattenderwijs gedaan. 

Hier bleek heel duidelijk dat dat geen goede praktijk is. Vervolgens is opdracht gegeven om de proto-

collen bij Vastgoed te veranderen; de stukken daarover heeft hij de raad doen toekomen. 

Mw. Blesgraaf herinnert zich dat in de raad duidelijk naar een taxatierapport over de aankoop van het 

Mondiaal centrum is gevraagd. Dat is min of meer ontkend en aan de raad is nooit duidelijk geworden 

of er een taxatierapport was. Wel werd duidelijk dat er een totaal beschimmeld dak was, met een over-

schrijding van het krediet van hier tot Tokio tot gevolg. De raad heeft geen adequaat antwoord op de 

gestelde vraag ontvangen en valt dus ook niet te verwijten dat hij zijn controlerende functie niet invult. 

Wethouder Grondel herinnert zich dat er onderhandeld is over de prijs. De uitkomst daarvan is geac-

cepteerd, eerst door het college en daarna door de raad. Maar er is niet op basis van een taxatierapport 

onderhandeld; dat staat ook niet in de nota. Daarna is geconstateerd dat je goed moet nadenken over 

wanneer een taxatie aangewezen is. 

GroenLinks stelt vragen over de in de nota geplaatste opmerkingen over onvermogen en ondeskundig-

heid bij het personeel. Die kwalificaties gaan over meer afdelingen dan alleen Vastgoed. In bepaalde 

fasen hebben mensen geworsteld met de vraag of zij opgaven aankonden, met name bij de afdeling On-

derwijs. Dat heeft erg te maken met problemen delen: men moet dan de uitweg kiezen om hulp te vra-

gen. In bepaalde fasen is gelukkig ook externe hulp ingeroepen. Hij denkt dat met behulp van het pro-

ject Avanti in ieder geval in de sector Vastgoed de zaak strakker is georganiseerd en verantwoordelijk-

heden duidelijker zijn gedefinieerd. 

Het bewust niet informeren is een erg lastige kwestie. Het is opvallend dat twee ex-wethouders hebben 

gemeld dat zij dit hebben gedaan, vanuit de houding: ‘Ik los het eerst op en dan licht ik de anderen in’. 

Die lijkt verrassend veel op de cultuur in de organisatie. Hun beeld is geweest, voor zover hij dat kan 

nagaan, dat zij niet hoefden te informeren omdat er nog niets onomkeerbaars gebeurde. Men kon nog 

kiezen uit verschillende mogelijkheden en was terughoudend in het bespreken hoe adequaat welke keus 

was. Hij zou er eerder voor kiezen, zoals bij de schouwburg, om dilemma’s te delen met de raad. 

Het college deelt de kwalificatie ‘puinhoop’ van dhr. Oass niet, wel de kwalificaties die de Enquête-

commissie hanteert. 

Hij deelt niet de opvatting dat duidelijk zou zijn gezegd dat het met One World allemaal prima ging. In 

de Beraps staat heel duidelijk dat er twee dingen zijn: het systeem en de invoering daarvan en het ge-

bruik van het systeem. Sommige afdelingen, waaronder Vastgoed, hebben er erg lang over gedaan voor 

zij zich het systeem zodanig eigen hadden gemaakt dat het ook ging functioneren. Dat is een van de 

oorzaken dat zeker een jaar lang niet helder was wat er allemaal speelde. 
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Wethouder Barnhoorn meent dat, in weerwil van de enquête, in Haarlem een uitstekend en loyaal 

ambtenarenapparaat aanwezig is. Er is een aantal knelpunten vastgesteld en het college onderschrijft op 

hoofdlijnen dat wat de Enquêtecommissie beschrijft correct is. 

Een belangrijk punt is de organisatieontwikkeling en de aandacht daarvoor. Het college heeft al eerder 

opgemerkt dat aan medewerkers anno 2005 andere eisen worden gesteld dan vroeger. Voor een aantal 

medewerkers is dat moeilijk. Zij lopen op de toppen van hun tenen en dat betekent dat de organisatie 

anders moet worden vormgegeven. De structuurwijziging levert daarvoor niet de volledige oplossing, 

wel een bijdrage. 

Hij deelt de opvatting van de Enquêtecommissie dat er moet worden toegewerkt naar een transparanter 

en opener cultuur. Dat kan niet binnen een jaar. Enerzijds moet hieraan worden gewerkt door scholing 

van medewerkers, anderzijds is sprake van een vergrijzend personeelsbestand met een groot verloop en 

dient bij de werving en selectie op gewenste eigenschappen te worden gelet. Die dient dus op een ande-

re manier te worden georganiseerd om mensen met bepaalde competenties binnen te kunnen halen. Dat 

is een reden om een centrale werving en selectie te gaan invoeren. 

Ten aanzien van de bestuurlijke verantwoordelijkheden onderschrijft het college de bevindingen van de 

Enquêtecommissie. Het college wil de bestuurlijke verantwoordelijkheden beter beschrijven en daar-

over zal op korte termijn een notitie verschijnen. 

Dhr. Oass vraagt welke mening van de Enquêtecommissie het college hier precies onderschrijft. 

Wethouder Barnhoorn wijst erop dat zijn collega zo-even al heeft gezegd dat er een betere afstemming 

tussen vakwethouders en middelenwethouders moet komen. 

Een aantal aanbevelingen van de Enquêtecommissie neemt het college volledig over. Er zal een integra-

le evaluatie van personeelsbeleid komen. Het topmanagement heeft ook te maken met de reorganisatie 

en op enige termijn zullen de functies in het directieteam en die van afdelingshoofden moeten worden 

ingevuld. Er zal een selectieprocedure worden opgezet die overeenkomstig de opvatting van de Enquê-

tecommissie opereert. Medio 2006 zal de besluitvorming daarover plaatsvinden. Er zullen open sollici-

tatieprocedures plaatsvinden.  

In een aantal sectoren heeft al een reorganisatie plaatsgevonden. De kwaliteit van de uitvoering verbe-

tert. 

 

De voorzitter vraagt of de notitie over de verduidelijking van de verantwoordelijkheden van de colle-

geleden nog voor de raadsvergadering zal verschijnen. 

Wethouder Barnhoorn deelt mee dat deze over een paar weken zal verschijnen. 

 

Tweede termijn 

Mw. Walters vraagt wethouder Barnhoorn of er ook dingen verkeerd zijn gegaan door geldgebrek. 

 

Dhr. De Vries is niet overtuigd door het ‘boontjesverhaal’ van wethouder Grondel. Hij vertelt nu ook 

een ander verhaal dan tegenover de Enquêtecommissie. 

 

Wethouder Grondel bevestigt dat hij hier iets anders vertelt dan wat in het verslag van zijn verhoor 

door de Enquêtecommissie staat. Hij is het niet helemaal eens met de weergave van zijn woorden daar-

in. 

 

Dhr. De Vries noemt het verhaal van wethouder Barnhoorn een aaneenrijging van clichés over ‘Scho-

ling, reorganisatie, cultuurverandering’. Bij de afdeling SO heeft pas een reorganisatie plaatsgevonden: 

gaat het daar nu dan zoveel beter? 

 

Mw. Van der Molen merkt op dat het model de mensen niet zal veranderen. De aansturing en de on-

derlinge communicatie moeten daarbij helpen. 

Zij vraagt of het conceptverslag van de vergadering 14 maart a.s. beschikbaar kan worden gesteld. 

 

Dhr. Moltmaker denkt dat het in principe beter is om vooruit te kijken. Twee dingen die het college 

zegt kunnen wat hem betreft echter echt niet door de beugel. 
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Ten eerste probeert het college voor een flink deel de verantwoordelijkheid af te schuiven op de organi-

satie: de structuur klopte niet en de sectordirecteuren dopten teveel hun eigen boontjes. Als dat zo is 

moet het college ingrijpen want het is daarvoor verantwoordelijk, collectief of individueel. 

Dhr. Nieuwenburg meent dat het college dat ook zegt. 

Wethouder Grondel herhaalt dat analyseren van hoe iets is gegaan niet hetzelfde is als afschuiven. 

Dhr. Moltmaker heeft de wethouder zonet horen zeggen dat twee jaar geleden al duidelijk was dat er 

van alles mis was. 

Wethouder Grondel noemt dat gechargeerd. Hij heeft gezegd dat het sectorenmodel bewust is gekozen 

en dat daarin een bepaalde managementstijl past. 

Het is in ieder geval zo op dhr. Moltmaker overgekomen dat het college een deel van de verantwoor-

delijkheid wil afschuiven. Dat is niet goed. 

Ten tweede staat er een letterlijk citaat in het rapport van de Enquêtecommissie waarvan de wethouder 

zegt dat het niet klopt. Hij zal de geluidsopname opvragen en proberen om voor de raadsvergadering na 

te gaan wat hij precies heeft gezegd. 

Wethouder Grondel heeft gezegd dat hij kennelijk een beeld heeft geschapen dat hij niet herkent en dat 

hij twee citaten heeft gehoord: “niet verantwoordelijk voor de uitvoering” en “voelt zich niet verant-

woordelijk”. Hij heeft het rapport op de eerste uitspraak doorzocht, het niet aangetroffen en herkent 

zich er ook niet in.  

Het tweede citaat moet zijn “ben niet verantwoordelijk”. Hij was niet verantwoordelijk, maar voelt zich 

dat wel. 

Dhr. Moltmaker stelt vast dat de wethouder zegt dat een citaat niet correct is. Hij zal dat nagaan. 

Voor de toekomst meent hij dat uit het rapport de volgende lering moet worden getrokken: 

- de raad dient een actievere rol op zich te nemen en zich niet alleen afhankelijk te maken van de infor-

matie die hij uit het college ontvangt. Informatie dient vergaard te worden vanuit de organisatie en in de 

stad. 

- de bron die de raad van informatie voorziet moet dat actief en volledig doen. 

- de raad moet afspraken maken over hoe hij geïnformeerd wil worden over geopende grondexploitaties 

en verstrekte kredieten. Daar moet de raad dichter op gaan zitten dan tot dusver. 

 

Dhr. Nieuwenburg heeft bij de besluitvorming over het gebruik van het instrument raadsenquête aan 

het college de vraag voorgelegd of dat de enquête nodig had om een aantal zaken aan het licht te bren-

gen. Hij vindt dat de enquête een resultaat heeft opgeleverd waar het college ook wel degelijk iets aan 

heeft. 

Hij wil mogelijk in de raad nog terugkomen op aspecten van informatieoverdracht en cultuur. 

Voor zijn fractie is de aanbeveling van belang dat geborgd dient te zijn dat processen goed worden be-

waakt. 

De aanbevelingen over het overdragen van dossiers en de communicatie binnen het college zijn redelijk 

vaag geformuleerd. Het college heeft toegezegd dat op te gaan pakken: wanneer wordt dat geleverd? 

Wethouder Grondel merkt op dat wethouder Barnhoorn zojuist heeft toegezegd dat die notitie er over 

een paar weken ligt. 

Dhr. Nieuwenburg vraagt niet zozeer om een verdeling van verantwoordelijkheden binnen het college 

als wel om een borging in de organisatie. Zie de laatste aanbeveling. 

De eindrapportage over de afdeling Vastgoed komt wat hem betreft pas in beeld als zaken echt op orde 

zijn. Het voorbeeld van mw. Van der Molen vult hij aan met een eigen ervaring: hij is voorzitter van 

een stichting die al drie jaar geen huur betaalt omdat er geen rekeningen binnenkomen. Tot aan dat 

moment wil hij wel specifieke tussenrapportages over deze afdeling blijven ontvangen. Graag een reac-

tie hierop van de wethouder. 

 

Mw. Blesgraaf wijst op het onderzoek van de Rekenkamer naar de grote projecten. Daarin werd aange-

toond dat in Haarlem op een ouderwetse manier wordt gefinancierd. 

Modern is dat de prijs wordt bepaald en dat vervolgens, als in een huishoudboekje, onderscheiden 

wordt aan welke onderdelen het geld zal worden besteed. Het enige goede aan het plan voor het Stads-

kantoor is dat daar deze opzet is gevolgd. 

 

Dhr. Vreugdenhil heeft nog een aantal korte punten. 
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- er bestaat een protocol actieve informatieplicht van het college. Is het zinvol om daarin de voortgang 

van kredietverstrekkingen en risico’s op te nemen? 

- het mag niet meer voorkomen dat wethouders de raad niet goed informeren. Daar dienen gedragsre-

gels voor te worden opgesteld 

- de communicatie met de raad moet verbeteren. De raad moet scherper aan de wind zeilen. 

- hij herhaalt zijn vraag uit de eerste termijn: de Enquêtecommissie noemt een aantal projecten waarte-

gen men al dan niet bij geruchte tegenaan is gelopen – Floragaarde, Deliterrein en Meerwijk-Centrum – 

waarvan (een deel van) de financiering onduidelijk is. Hij wil voor de raadsvergadering weten waaruit 

ze zijn betaald. 

 

Dhr. Reeskamp meent dat er omzichtig is ingegaan op de bevindingen van de Enquêtecommissie. Op 

een gegeven moment vindt in de bespreking een escalatie plaats waardoor de bespreking de emotie in-

getrokken wordt. Dat helpt het proces niet verder. Hij neemt dat wethouder Grondel kwalijk. Het gaat 

er niet om of iets treurig is maar om het bespreekbaar maken om zaken in de toekomst te kunnen voor-

komen. 

De wethouder zegt het een en ander over mandateringsgedrag. In het eerste jaar heeft de raad een 

enorme discussie gevoerd over de aanschaf van aardgaswagens. Het college heeft toen de hand in eigen 

boezem gestoken en gezegd dat het zaken anders moest aanpakken. Als hij wethouder Grondel nu hoort 

dan hoort hij bijna dezelfde analyse terug.  

Hij vindt dat de gemeente niet het risico kan lopen dat dezelfde discussie over drie jaar over een ander 

onderwerp nog eens terugkomt. De verbeteringen moeten worden verwerkelijkt. 

Zijn fractie maakt zich dus zorgen om de houding van de wethouder: die analyseert knap, maar straalt 

naar zijn mening weinig actieve betrokkenheid uit. 

Mevrouw De Jong acht dat een persoonlijke interpretatie. Zij deelt die niet. 

Dhr. Reeskamp wil het signaal afgeven dat de nieuwe coalitie en nieuwe raad een schone start moeten 

maken, niet alleen op het gebied van een nieuwe organisatiestructuur maar ook op het vlak van wie 

voor de implementatie daarvan verantwoordelijk zijn. 

 

Wethouder Grondel noemt het jammer dat dhr. De Vries zijn vraag onbeantwoord ziet. Hij heeft zijn 

best gedaan om dat te doen. 

 

Dhr. De Vries is aanwezig geweest bij het verhoor van de wethouder en is van oordeel dat hij toen an-

dere dingen heeft gezegd dan hij nu zegt. 

 

Wethouder Grondel heeft daar in zijn reactie een verklaring voor proberen te geven: in het verhoor 

heeft hij vooral geanalyseerd hoe zaken in het verleden hebben plaatsgevonden. Hij heeft daar letterlijk 

gezegd: “Ik ben niet verantwoordelijk.” Dat is een lichte afwijking van de tekst: “Ik voel mij verant-

woordelijk”. 

Hij heeft ook geanalyseerd hoe bij het Grondbedrijf het gat gevallen is. In andere sectoren is dat minder 

het geval omdat er veel meer eenduidigheid is tussen wethouder en afdeling, ook voor wat betreft de 

bedrijfsvoering. Het Grondbedrijf had met drie, vier wethouders te maken en daardoor was er minder 

natuurlijke binding met de organisatie. Dat is fout en daar is hij, respectievelijk het college, verant-

woordelijk voor. Hij is aanspreekbaar op die verantwoordelijkheid en dat heeft hij vanavond aanvullend 

op het verhoor naar voren willen brengen. 

In die zin klopt het dat er een verschil is. 

Hij is het eens met de opmerkingen van de heer Moltmaker over de noodzaak om de sturing op de 

grondexploitaties te verbeteren. Via de richtlijn ‘Fysieke projecten’ en door aanpassingen in het Meer-

jarenprogramma Grondexploitatie (MPG) zijn daarin de eerste stappen gezet, maar dat is nog niet af. 

Deze beweging vindt overigens door heel Nederland plaats. 

De kern van de conclusie van de Enquêtecommissie is door het college al eerder herkend en is dus niet 

nieuw: de gesloten cultuur en verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering. Dat is aangekaart en in de 

rapportages benoemd. Het college had geen kennis van het rapport Van Est en heeft daarover intern ge-

sproken. 

Het college gaat binnen een paar weken een notitie opstellen op grond van de vierde aanbeveling. 
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Het college heeft toegezegd dat in de komende Beraps, zolang als dat nodig is, apart aan Vastgoed aan-

dacht wordt besteed. 

Dhr. Reeskamp herinnert aan reactie van het college, nog maar een maand geleden, op de suggestie 

van VROM om de dossiers van SO op orde te brengen: “Dat is niet nodig, want het zijn werkdossiers”. 

Hij is bang dat weer dezelfde fouten worden gemaakt. Als er naar cultuur wordt gekeken moet de zaak 

breed worden getrokken. 

Wethouder Grondel is het met spreker eens dat dossiers op orde moeten zijn. Hij herinnert zich dat 

VROM heeft uitgesproken dat Haarlem een van de best functionerende gemeentes is op dat gebied, 

maar zal nagaan wat er precies is gezegd. 

Hij zegt toe dat het college een toelichting zal verzorgen over de financiering van de drie door dhr. 

Vreugdenhil genoemde projecten. De laatste twee zijn overigens nog in ontwikkeling. 

Hij vindt het lastig om te reageren op wat D66 naar voren brengt. Voor zover het om kwalificaties gaat 

deelt hij volledig de opvatting dat het essentieel is om te analyseren wat er speelt en dat op basis daar-

van conclusies voor de toekomst moeten worden getrokken. 

Er is een overeenkomst tussen de casus aardgaswagens en wat hier speelde in de ruimte die het ma-

nagement zichzelf heeft gegund. Het ging wel om een andere sector. 

Dhr. Reeskamp weet dat iemand van de afdeling Milieu wekelijks naast de wethouder zat. Schotten 

tussen sectoren dienen geen excuus te vormen voor een mogelijke herhaling van zetten. Er is een AMT 

en een integraal college: die moeten herkennen welke problemen algemeen in de organisatie spelen. 

Waarom is daaraan niet meer aandacht besteed. In het eerste rapport van de Rekenkamercommissie 

stonden al aanbevelingen over de overdracht van dossiers. 

Er is dus veel geconstateerd maar daarmee is nooit wat gedaan. Dat vindt hij het ergste. 

Wethouder Grondel is het er niet mee eens dat ‘er nooit wat mee gedaan is’. Ook de mate van ernst 

verschilt sterk. Bij de aanschaf van de aardgasbussen heeft iemand veel met een mandaat gedaan. Hier 

is geconstateerd dat in een deel van de organisatie een deel van de mensen ‘de boontjes is blijven dop-

pen’. Het algemene beeld wil hij daarom relativeren. De urgentie is hem helder. 

 

Wethouder Barnhoorn denkt dat de reorganisatie niet heel erg duur hoeft uit te vallen als er veel intern 

wordt aangepakt. 

Mw. Walters bedoelde wat anders met haar vraag: als er veel geld is, zijn mensen nonchalanter in hun 

gedrag. Als er weinig geld is kan dat niet, dan moet er beter worden opgelet. 

Wethouder Barnhoorn deelt dat beeld niet. 

Het cultuurelement is een wezenlijk onderdeel van het veranderingsmanagement. Het college onder-

schrijft daarin de aanbevelingen van de Enquêtecommissie. 

Na de reorganisatie in de afdeling SO loopt het daar inderdaad beter. 

Dhr. De Vries hoopt dat daar dan niet nog een reorganisatie nodig zal blijken. 

 

De voorzitter rondt de bespreking af. Het rapport van de Enquêtecommissie is in twee termijnen be-

sproken. In de raad zal de volgende bespreking plaatsvinden. Er heeft een informatieve uitwisseling 

plaatsgevonden met de Enquêtecommissie en er heeft een eerste debat met het college en tussen com-

missieleden onderling plaatsgevonden. Een conclusie uit deze vergadering zal hij niet trekken. 

Het verslag zal zo mogelijk dinsdag worden verspreid. 

Op 10 maart a.s. zal het presidium spreken over de behandeling in de raad. Er ligt al een conceptraads-

stuk; exemplaren zijn ter vergadering aanwezig. 

Hij vindt dat een interessant debat heeft plaatsgevonden op een lastig moment, namelijk vlak na de ver-

kiezingen. 

Hij heeft al een aantal nieuwe raadsleden op de publieke tribune waargenomen en bedankt het college 

voor de aanwezigheid. 

Hij sluit de vergadering om 22.45 uur. 


