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VERSLAG VAN DE RAADSMARKT GEHOUDEN OP 10 JUNI 2010 IN 

HET GEMEENTEHUIS VAN HAARLEM 

 

Aanwezig de leden en plaatsvervangend leden: 

De heren Van Driel (CDA), Fritz (PvdA), Hiltemann (SP), Van de Manakker (SP), Mulder 

(GroenLinks), Schrama (OPH), Snoek (CDA), Van Velzen (VVD), Vrugt (Actiepartij) en de 

dames Hoffmans (GroenLinks), Koper (PvdA), Langenacker (PvdA), Leitner (D66), De Leeuw 

(OPH), Van der Molen (SP), Özogul-Özen (SP), Pippel (D66), Sikkema (GLH, vanaf 18.15 

uur), van Zetten (D66). 

 
Aanwezigen voor presentaties: 

Mevrouw De Kwant (Haarlem Effect), Warmerdam (Stichting Westelijk Tuinbouwgebied), 

Walberg (Stichting Westelijk Tuinbouwgebied), Van der Steen (COC Kennemerland), Izeboud 

(COC Kennemerland) 
 
Mede aanwezig: 
De heer Visser (voorzitter) en mevrouw Van Tienhoven (griffier)  

 

Verslag: mevrouw I. de Senerpont Domis (Notuleerservice Nederland) 

 

1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering om 18.00 uur, heet de aanwezigen welkom en concludeert dat de 

raadszaal in september gevulder zal zijn als de concretere invulling van de plannen op tafel komen te 

liggen.  

 

2.  Inspraken voor de Kadernota 

Inspraak COC Kennemerland 

Mevrouw Van der Steen meldt dat de schriftelijke bijdrage door de griffie onder de raadsleden is 

verspreid. Het COC Kennemerland biedt diversiteitprojecten aan voor scholieren. Dit is een succes. De 

vrijwilligerscentrale vraagt het COC om projecten, in verband met de maatschappelijke stages in 

bijvoorbeeld het VMBO. In de afgelopen jaren is er een bijdrage voor deze projecten gekomen uit de 

kabelgelden. Mevrouw Van der Steen pleit voor een structurele gemeentelijke bijdrage in de financiering 

van deze projecten.  

 

Vragen van raadsleden 

Mevrouw Van der Molen vraagt hoe het COC invulling geeft aan de vraag van de vrijwilligerscentrale 

voor maatschappelijke stages. De vrijwilligerscentrale ontvangt trajectgelden voor deze stages.  

Mevrouw Van der Steen legt uit dat de vrijwilligerscentrale bij het COC de vraag voor een stage voor 

een groep leerlingen neerlegt. Het COC biedt een week aan waarin leerlingen met verschillende 

organisaties in contact worden gebracht, daarbij hun introductie in die organisaties krijgen van homo’s en 

in het algemeen kennis nemen van vrijwilligerswerk. De medewerkers van de vrijwilligerscentrales 

bemiddelen in deze trajecten.  

 

De heer Snoek vraagt hoe het COC Kennemerland aankijkt tegen het fenomeen ‘koploper’.  

Mevrouw Van der Steen geeft aan dat het COC zich richt op goede praktische uitvoering en niet zozeer 

op beleid.  

 

Inspraak Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem (SWTH) ( achtergrondinformatie is neergelegd in 

de fractiekamers). 

Mevrouw Warmerdam spreekt in. Er is veel werk en veel tijd gestoken in het opstellen van plannen die 

door het terugnemen van de gereserveerde middelen in één klap nutteloos zijn geworden. Het doel van de 

plannen is het behoud van het laatste stukje Haarlemse binnenduinrand. Het benodigde budget is 

toegezegd door de Rijksoverheid, de Provincie Noord-Holland en het waterschap Rijnland. De inspreker 

bestrijdt de volgende argumenten: 
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- ‘Het stadsnatuurpark zou veel geld kosten en in tijden van financiële crisis een onverantwoorde 

uitgaven zijn.’ Er dient echter in de toekomst te worden geïnvesteerd door middel van natuuraanleg. 

Met stijgende grondprijzen wordt het project in de toekomst duurder. Als er al vanaf 2007 land was 

aangekocht, zouden de financiële middelen voor handhaving al beter besteed kunnen worden.  

- ‘Er is genoeg groen rond Haarlem.’ Haarlem is de meest versteende stad van Nederland en het park 

kan voor bewoners net dat ‘ommetje in de natuur’ betekenen.  

- ‘Het stadsnatuurpark is maar dertig meter breed, dat is toch dertig keer niks.’ Als er geen signaal van 

de gemeente wordt afgegeven het gebied serieus als groengebied te zien, zal het over vijf of tien jaar 

nog verder zijn verkleind. 

De concrete plannen voor het gebied zijn gemaakt door de gemeente in samenwerking met de SWTH. 

Deze zijn klaar. De inspreker vraagt waar de gemeente nog op wacht om deze uit te voeren. 

 

Vragen van raadsleden 

De heer Van de Manakker vraagt of het geld werkelijk beschikbaar is. 

Mevrouw Warmerdam geeft aan dat wethouder Divendal in 2007 heeft aangegeven dat 50% van het 

benodigde budget er is. De genoemde partijen hebben hun medewerking toegezegd.  

 

De heer Mulder geeft aan dat mevrouw Warmerdam zich verzet tegen het uit het investeringsplan 

schrappen van de reservering van 730.000 euro, voor de plannen voor het Westelijk Tuinbouwgebied.  

 

De heer Vrugt geeft aan dat deze reservering besteed zal worden aan de inrichting. De onteigening zal 

ook nog geld kosten. 

Mevrouw Warmerdam geeft aan dat er wordt onderhandeld over de verkoop van de grond en er 

waarschijnlijk geen sprake zal zijn van onteigening.  

 

Inspraak Haarlem Effect 

Mevrouw De Kwant, directeur van Haarlem Effect, brengt drie zaken onder de aandacht.  

- Het college geeft aan burgerparticipatie serieus te nemen. De inspreker meent dat daarbij het 

middel ‘procesbegeleiding’ dient te worden ingezet en genoemd. Inspreker pleit er tevens voor 

middelen vrij te maken om te zorgen dat kwetsbare groepen ook gebruik kunnen maken van de 

inzet van digitale middelen bij inspraak en participatie. Komt er budget beschikbaar voor 

bewonersondersteuning? 

- Mevrouw De Kwant pleit ervoor de gesubsidieerde instellingen actief te betrekken bij het 

opstellen van de benodigde bezuinigingsplannen. Spreker nodigt ambtenaren en raadsleden uit 

voor een oriënterend gesprek.  

- In het coalitieakkoord wordt gesproken over zelfredzaamheid van burgers. Spreker mist hierbij 

zaken als wijkraden en buurtkamers als middel om burgers handgrepen te geven.  

 

Vragen van raadsleden 

Mevrouw Van der Molen onderschrijft het betoog van mevrouw De Kwant.  

 

Mevrouw Van Zetten vraagt wat wordt bedoeld met procesbegeleiding. 

Mevrouw De Kwant legt uit dat de burgers niet altijd in staat zijn om plannen en projecten van de 

gemeente te doorgronden. Er zou meer continuïteit gedurende het jaar moeten worden geboden in de 

begeleiding van burgers bij participatie. 

 

De heer Vrugt vraagt of Haarlem Effect al concrete ideeën kan noemen, gezien het feit dat de plannen 

voor de bezuinigingen de komende tijd worden gemaakt en het gesprek waarschijnlijk pas na de zomer zal 

plaatsvinden.  

Mevrouw De Kwant geeft aan in eerste instantie in gesprek te willen gaan met ambtenaren en raad. Een 

concreet punt kan bijvoorbeeld zijn het in de wandelgangen vernomen voornemen te willen bezuinigen op 

de POB. Dit heeft gevolgen voor andere zaken en maakt daarmee deel uit van een totaalpakket. Hierover 

zou gesproken kunnen worden.  

 

De voorzitter geeft aan dat de uitnodiging vervolg zal krijgen en sluit de vergadering om 18.30 uur.  
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