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VAN DE COMMISSIE BESTUUR 
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De heer G.B. van Driel (CDA), de heer R.H.C. Hiltemann (SP), mevrouw T.E.M. Hoffmans 

(GroenLinks), de heer R. de Jong (VVD), mevrouw H. Koper (PvdA),  

mevrouw J. Langenacker (PvdA), mevrouw D. Leitner (D66), mevrouw M. Otten (Trots), de 

heer F.H. Reeskamp (D66), de heer W. Rutten (VVD), de heer C.J. Schrama (fractie schramam), 

mevrouw C.Y. Sikkema (GroenLinks), de heer M. Snoek (CDA) en de heer J. Vrugt (Actiepartij)  

 

Afwezig: De heer H. Hagen (Trots) 

 

Mede aanwezig: 

Mevrouw P. Bosma (voorzitter), burgemeester B.B. Schneiders, wethouder P. Heiliegers en 

mevrouw I. van Tienhoven (secretaris) 

 

Verslag: Mevrouw A.E. Herlé (Notuleerservice Nederland) 

 
 

1. Opening en mededelingen voorzitter.  

 

De voorzitter opent om 17.00 uur de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Zij verzoekt 

de commissieleden om de enquête die zij hebben ontvangen, voor het weekend te retourneren en 

stelt het op prijs als twee commissieleden bereid zijn om de antwoorden door te nemen en te 

beoordelen op relevantie voor het digipanel. Vrijwilligers kunnen zich melden bij de secretaris.  

 

2. Vaststellen agenda 

 

De voorgestelde agenda wordt vastgesteld. Er zijn geen punten voor de rondvraag. 

 

Er is een inspreker gemeld. 

De heer Frans Smit spreekt in namens het CCVT. Hij gaat in op de voorgenomen bezuinigingen 

te weten 100.000 euro op de exploitatie van het nieuwe centrum en nog eens 100.000 euro 

structureel. Hij benadrukt dat het centrum verspreid is over twee panden wat hoge 

huisvestingslasten en beheerskosten met zich meebrengt. Met de huidige exploitatie is 

bezuiniging met 100.000 euro onmogelijk. Hij pleit ervoor om niet op dit moment bezuinigingen 

door te voeren maar dit aan de orde te stellen bij de bespreking van de kadernota in mei-juni 

2011. 

De heer Vrugt ziet een discrepantie tussen dat waar de gemeente van uitgaat, namelijk 

gezamenlijke huisvesting, en dat wat de organisatie wordt voorgespiegeld, namelijk dat spreiding 

een besparing oplevert. De heer Smit antwoordt dat spreiding op verschillende manieren 

mogelijk is: vanuit de hoofdlocatie of meer decentraal. De laatste optie is duurder. De heer Vrugt 

wil vasthouden aan het oorspronkelijke idee van huisvesting op het Nieuwe Energieterrein. Bij de 

heer Smit leeft de angst dat als Nieuwe Energie niet doorgaat, het centrum in een bouwput terecht 

komt met als gevolg verlies van cursisten.  

De heer Schrama stelt dat de nieuwe huisvesting mede bepaald wordt door het college en dat 

heeft zijn weerslag op de kosten. Voor de exploitatie geldt dat er virtueel al sprake is van één 

bedrijf en dat brengt minder kosten met zich mee. De heer Smit reageert dat als het budget voor 

huisvesting omlaag gaat, het pand en de inrichting soberder wordt. Uit het exploitatiebudget 

moeten forse investeringen gedaan worden in automatisering, naamsbekendheid en teambuilding. 
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De heer Snoek wil weten of het college suggesties heeft gedaan en zo ja, hoe het CCVT daar 

tegenaan kijkt. De heer Smit heeft geen suggesties gehad. Het centrum besteedt veel tijd en 

energie aan het punt en doet haar best om er zo goed mogelijk uit te komen. 

 

De voorzitter dankt de inspreker voor zijn bijdrage. 

 

3. Bezuinigingsvoorstellen 

 

De voorzitter geeft aan dat de volgende brieven voorliggen: Brief van burgemeester Schneiders 

van 23 december 2010; brief van JOS van 23 december 2010; brief van SAMS van 28 september 

2010. 

 

Mevrouw Langenacker refereert aan het feit dat de gemeenteraad tijdens de begroting heeft 

aangegeven dat de ombuigingsvoorstellen te laat waren om een goede inhoudelijke discussie 

mogelijk te maken. Deze discussie heeft inmiddels plaatsgevonden en verschillende organisaties 

hebben gereageerd. Het is goed dat de besluiten niet zijn doorgedrukt en dat er nu een beter beeld 

is van de consequenties. Zij wijst erop dat in het voorstel het beeld wordt geschetst dat alle 

suggesties zijn meegenomen. Dit is niet juist wat betreft de suggesties over topsport en de 

adviesraden. De fractie heeft kritische noten bij het samenvoegen van de adviesraden. De fractie 

geeft het college mee dat het bedrag mag worden ingeboekt maar omdat het onduidelijk is wat er 

met Wmo en SAMS gebeurt, moeten de adviesraden in gezamenlijk overleg kijken hoe het 

bedrag ingevuld moet worden. Zij stemt in met de integratiewinst van CCVT maar niet met de 

versobering van huisvesting. De fractie heeft een tegenvoorstel gedaan en stelt voor om uit het 

budget verhuur en onderhoud podia 100.000 euro beschikbaar te stellen. 

De heer Snoek deelt het beeld dat de voorstellen voor CCVT niet goed onderbouwd zijn en wil 

dit bespreken bij de kadernota. 

Mevrouw Langenacker wil bij die discussie alle subsidieontvangers betrekken. Nu wordt op 

voorhand het signaal afgegeven dat de huisvesting versoberd  moet worden. Voor de schouwburg 

is een extra korting voorgesteld van 75.000 euro. De schouwburg geeft zelf aan dat ze per 2013 

hieraan kunnen voldoen maar in 2012 nog niet. De PvdA steunt dit en wil bekijken of dit bedrag 

bijvoorbeeld uit de Raaksrotonde gehaald kan worden. Voorts is de fractie tegen bezuiniging op 

topsport omdat topsport positieve effecten heeft. De fractie heeft een dekkingsvoorstel tot 2014 

en wil voorkomen dat ondernemers zich terugtrekken als de overheid niet mede financiert. De 

PvdA stelt een korting van 25.000 euro voor van het evenementenbudget en 75.000 euro door 

korting op het budget duurzame sportvoorzieningen. Vervolgens moet bij de nieuwe nota sport 

worden vastgesteld hoe met topsport wordt omgegaan. Mevrouw Hoffmans maakt de 

kanttekening dat het budget voor duurzame sportvoorzieningen nu wordt gebruikt voor 

gehandicaptensport en kleine activiteiten. Het voorstel van de PvdA heeft consequenties voor de 

gehandicapten. Langenacker weerlegt dit. Het voorstel geldt tot 2014. Het budget wordt jaarlijks 

aangevuld en er blijft voldoende ruimte voor de reguliere besteding. In 2014 komt er een nieuwe 

sportnota inclusief de financiering. De heer Snoek is enthousiast over de poging van de PvdA 

maar wil weten waarom het PvdA-voorstel de voorkeur verdient boven dat van het CDA. 

Mevrouw Langenacker legt uit dat de dekkingsvoorstellen binnen dezelfde sector vallen. Er is 

geen sprake van een extra investering maar wel van een zorgvuldige verdeling. De heer Snoek 

blijft hopen op de inzet van gelden uit de verhuur van sportvelden ten behoeve van de sport. De 

heer Schrama steunt het voorstel van de PvdA en is verheugd dat deze fractie toch nog dekking 

heeft gevonden. Mevrouw Langenacker zegt vervolgens dat de reactie inzake het budget voor 

welzijnwerk Klaar voor de toekomst niet goed is weergegeven. Het bedrag is taakstellend maar 

de inhoud van de motie blijft overeind bij de Wmo-discussie. 

 

De heer Schrama steunt het voorstel voor de Filharmonie en vindt dat de huisvesting van het 
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CCVT goedkoper kan en dat de structurele bezuiniging tot 50.000 euro teruggebracht kan 

worden. Voorts vindt hij dat er bezuinigd kan worden op digitaliseren en ICT en dat er 

mondjesmaat geprint moet worden en alleen in zwart-wit. Er kan bespaard worden op huisvesting 

en door digitalisering van de bezoekersparkeerschijf. Verder doet hij een voorstel voor de Zuid 

Tangent route die volgens hem minder kosten met zich meebrengt dan de andere alternatieven. 

Hij dringt erop aan om deze route goed te bekijken. De argumenten voor zijn 

bezuinigingsvoorstellen heeft hij op papier gezet en dit is rondgedeeld. Mevrouw Koper vindt dat 

alle drie de varianten inzake de Zuid Tangent route eerst onderzocht moeten worden en dat er 

geen voorbarige conclusies getrokken moeten worden. De heer Schrama antwoordt dat het 

slechts om een voorzet gaat. 

 

De heer Hiltemann heeft grote problemen met het samenvoegen van de adviesraden. De brief 

van SAMS maakt dat duidelijk. Ook hij wil wachten tot de behandeling van de kadernota. CCVT 

is al uit de Waarderpolder gehaald. Hij is blij dat de PvdA nog een gaatje heeft gevonden om de 

topsport te financieren. Hij heeft eveneens problemen met bezuiniging op handhaving temeer 

omdat dit consequenties heeft voor de dak- en thuislozen. 

 

Mevrouw Leitner memoreert dat de raad akkoord is gegaan met het amendement en dat heeft 

geleid tot aanpassingen. Zij gaat grotendeels akkoord met de lijst van ombuigingen en wacht de 

reactie van de wethouder af op het voorstel van de PvdA over de topsport. Zij is van mening dat 

door het voorstel van de PvdA het probleem naar voren wordt geschoven. Bij cultuur wordt de 

bezuiniging toegespitst op de schouwburg en de Filharmonie terwijl dit in zijn totaliteit bekeken 

moet worden. Aangegeven is dat de schouwburg in 2013 kan bezuinigen en voor 2012 moet het 

bedrag uit een andere pot gedekt worden. Zij is het eens met de taakstelling voor de adviesraden 

maar ziet het niet als een carte blanche voor de invulling. Zij ziet een voorstel in dezen tegemoet. 

Bezuiniging op onderhoud mag niet ten koste gaan van achterstallig onderhoud. De brief 

betreffende de handhaving vindt zij goed maar zij waarschuwt ervoor dat er niet te veel op 

incidenten gereden gaat worden. Voorts vindt zij dat er ruimte zit in de reserve voor de 

Raaksrotonde. De heer Snoek wil weten welke inhoudelijke argumenten D66 heeft om topsport te 

dekken en de heer Vrugt vindt dat D66 alleen richtingen aangeeft maar niet met concrete 

voorstellen komt, zoals bij werk en inkomen, jeugd en andere sociale onderwerpen. 

Mevrouw Leitner geeft aan akkoord te zijn met de voorstellen van het college. 

 

De heer Snoek sluit zich aan bij de eerder gemaakte opmerkingen over de Filharmonie en het 

CCVT. Als extra bron van inkomsten stelt hij voor om de toeristenbelasting te verhogen en met 

de ondernemers te overleggen hoe de inkomsten ook ten goede kunnen komen aan het 

bedrijfsleven. Een verhoging van € 0,50 per kamer levert een bedrag van 75.000 euro op. Sport en 

handhaving hebben prioriteit bij het CDA en spreker zegt geschrokken te zijn van de voorstellen 

om handhaving te verminderen. Het CDA wil niet dat er minder toezicht gehouden wordt bij 

daklozencentra en bij scholen en wil ook op zondag handhaven. Veiligheid bij scholen is 

essentieel en zondag moet bij uitstek een rustdag zijn. Het CDA kan zich niet in deze 

bezuinigingsvoorstellen vinden. Mevrouw Koper wil in principe ook niet op handhaven 

bezuinigen maar vindt dat de commissie een afweging moet maken bij de voorstellen van het 

college. 

De heer Snoek wil niet pas om 10.00 uur beginnen met handhaven maar wil wel meedenken over 

het voorstel om dit op maandag, dinsdag en woensdag wel te doen. Hij vraagt de wethouder om 

inzicht te geven in het aantal meldingen en de aard daarvan. Hij is voorstander van minder 

koopzondagen. De bezuiniging die dat oplevert kan ten gunste komen van het handhavingbudget. 

 

De heer Vrugt brengt in herinnering dat de inzet van incidentele meevallers steeds is afgewezen 

door het college maar er is nu wel een eenmalig budget voor de Raaksrotonde beschikbaar gesteld 
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terwijl in een periode van vijf jaar 1,5 miljoen bezuinigd moet worden. Spreker vraag om uitleg. 

Het voorstel van de PvdA over de topsport mag niet ten koste gaan van kwetsbare 

sportvoorzieningen. Bezuinigen op ICT is een optie evenals de inrichting van gemeentelijke 

huisvesting en de Centrum Management Groep. City Haarlem heeft ook budget en de vraag is 

wanneer er een jaarverslag beschikbaar is. Spreker oppert de mogelijkheid om te snijden in het 

ondernemersfonds en wil inzicht in de inkomsten uit reclamebelasting. Voorts refereert hij aan 

een wijk waarin in de openbare ruimte hergebruik van materialen wordt toegepast. Hij overweegt 

een motie om die maatregelen gemeentebreed toe te passen. 

 

De heer De Jong meldt dat de VVD akkoord is gegaan met paragraaf 153 en daarmee heeft 

ingestemd om een bijdrage te leveren. Het uitgangspunt is om de structurele kosten ook 

structureel te dekken. De VVD stemt in met die wijzigingsvoorstellen die gedekt worden. 

De heer Vrugt vindt het zwak dat de VVD geen keuzes maakt en wil weten of de VVD wel 

kritisch naar de voorstellen heeft gekeken. De heer De Jong heeft de pijn van lastenverzwaring 

genomen en blijft daarop monitoren. De VVD staat achter paragraaf 153 en kan meegaan in het 

uitgangspunt dat de stad financieel gezond wordt. De heer Snoek wil weten of de VVD geen 

pijnpunt ziet bij vermindering van handhaving. De heer De Jong ziet dit zeker als pijnpunt maar 

de burgemeester heeft aangegeven dat de consequenties zijn te overzien. Het college heeft een 

evenwichtige afweging gemaakt en de pijn wordt evenredig verdeeld. De prioriteit ligt bij 

handhaving en de VVD stemt in met de lastenverzwaring. 

 

Mevrouw Hoffmans heeft op zich geen moeite met de taakstelling van de adviesraden maar ziet 

geen inhoudelijk voordeel voor Wmo en SAMS. Zij adviseert om te overleggen met alle 

adviesraden. Het voorstel voor de huisvesting voor het CCVT is interessant. GroenLinks heeft 

moeite met vermindering van het budget voor toegepaste monumentale kunst en stelt voor om de 

1%-regeling bij aanbesteding opnieuw te introduceren. De schouwburg heeft aangegeven pas in 

2013 te kunnen bezuinigen en daarin gaat zij mee. Het voorstel om topsport te financieren uit de 

duurzame sportvoorzieningen valt te overwegen met de aantekening erbij dat de 

gehandicaptensport en de kleine activiteiten gewoon door kunnen gaan. Voorts vraagt zij 

aandacht voor de motie geluidsnet waar indertijd nog geen dekking voor was en voor het budget 

fietsvoorzieningen. De podia kunnen gedekt worden uit de reserve Raaksrotonde temeer daar het 

om een relatief laag bedrag gaat. Het voorstel om toeristenbelasting te verhogen is interessant. Bij 

brief van 23 december heeft de burgemeester duidelijk aangegeven wat de consequenties zijn van 

de diverse handhavingscenario’s. Met maatregel 1 heeft zij moeite en met maatregel 3 niet. In 

maatregel 2 kan nog geschoven worden. In ieder geval moet minder gekort worden op toezicht 

dak- en thuislozen. De heer De Jong lijkt, gezien de hoge subsidie, een korting van 75.000 euro 

voor de schouwburg en de Filhamonie redelijk maar mevrouw Hoffmans herhaalt dat ze zelf 

hebben aangegeven dat in 2012 nog niet te kunnen. Mevrouw Leitner vindt het bedrag van  

75.000 euro onvoldoende onderbouwd; dat kan ook hoger uitvallen. Zij vindt wel dat bezuiniging 

in samenhang met de andere podia bekeken moet worden. 

 

Voor Mevrouw Otten zijn handhaving en veiligheid belangrijke punten. Zij wil een betere 

onderbouwing van het voorstel om minder te handhaven en de tijden in te korten. Haar fractie is 

erop tegen. Het voorstel van verhoging van de toeristenbelasting steunt zij mits de gelden 

terugvloeien naar de middenstand. 

 

De heer Heiliegers bevestigt dat de procesgang hortend en stotend op gang is gekomen maar een 

feit is dat er een sluitende meerjarenbegroting moet komen. Het is ongebruikelijk om structurele 

problemen met incidentele middelen op te lossen. Bij de dekkingsmogelijkheid rondom de 

Raaksrotonde is het niet gebruikelijk om financiën tussentijds anders te bestemmen. Dit gebeurt 

bij de begrotingsbehandeling. De reserves kunnen niet worden aangesproken omdat er 
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werkzaamheden worden uitgevoerd en de risico’s nog niet in kaart zijn gebracht. In geval van niet 

gebruikte reserves wordt de methodiek gehanteerd dat een kwart gebruikt wordt voor de 

ombuiging, een kwart voor nieuw beleid en de helft voor verbetering van de solvabiliteit. 

De heer Vrugt merkt op dat dit in de vorige periode ook al is gezegd. Inmiddels is duidelijk dat 

de Raaksrotonde er niet komt. De heer Heiliegers bevestigt dit maar het projectbedrag wordt ook 

aangewend voor zaken zoals verbetering van de verkeersdoorstroming. Hij neemt het advies van 

de commissie ter harte en zegt toe in overleg te gaan met alle adviesraden waarbij de taakstelling 

overeind blijft. Het college is uiterst terughoudend met verhoging van tarieven en als de 

commissie de toeristenbelasting wil verhogen moet de raad met een voorstel komen. Zijn 

inschatting is dat de huisvesting van het CCVT soberder kan. Het Nieuwe Energieterrein is nog 

steeds een optie. Hij komt terug op het voorstel van de PvdA om verhuurgerelateerde 

onderhoudskosten van de podia nog niet aan te spreken maar nu fictief in te zetten voor de 

huisvesting van het CCVT. De integratiewinst van het CCVT kan doorgaan omdat daar in de 

afgelopen jaren al veel op is bezuinigd. De commissie is akkoord met het voorstel voor de 

Centrum Management Groep. Het herinvoeren van de 1%-regeling werkt hij nader uit. De 

samenwerking van de vier grote podia heeft een positief effect. De instellingen kunnen nog niet in 

2012 bezuinigen maar wel in 2013. Hij neemt het voorstel over om dat te bekijken bij de vrijval 

van de Raaksrotonde. Hij verzoekt de PvdA het voorstel inzake de topsport te verduidelijken voor 

de raad. Het college heeft voorstellen gedaan om te bezuinigen op handhaving maar het is aan de 

raad om een keuze te maken. Hij begrijpt dat er nog geen uitspraak gedaan kan worden over 

Klaar voor de Toekomst. De taakstelling blijft staan maar bij de kadernota worden besluiten 

genomen. Als GroenLinks een meerderheid vindt om fietsvoorzieningen uit de vrijval te 

financieren heeft hij geen bezwaar. Aan punten zoals minder printen, aanschaf pc’s en 

digitaliseren wordt gewerkt.  

 

Burgemeester Schneiders beaamt desgevraagd dat het slecht is om op handhaving te bezuinigen. 

Er zijn nu zestig handhavers en een vermindering van twee à drie levert een beperkt effect op. 

Toezicht op dak- en thuislozen blijft ongewijzigd. Het is een feit dat toezicht op drie locaties 

meer capaciteit vergt dan op slechts een locatie. Een overzicht van het aantal meldingen zegt hij 

toe. Zijn voorstel is om op rustige avonden de inzet te verminderen en op andere terreinen 

volgens de kaasschaafmethode te gaan werken. Op die manier kunnen de kosten worden 

verminderd. De heer Snoek wil nog weten welk effect het reduceren van koopzondagen heeft. 

Volgens burgemeester Schneiders is dat duidelijk: als er minder koopzondagen zijn hoeft er 

minder te worden gehandhaafd. Een en ander laat onverlet dat in het centrum wordt gehandhaafd. 

Mevrouw Leitner vindt het voorstel van het CDA om de koopzondagen te verminderen creatief 

maar kort door de bocht als de achterliggende gedachte is om te bezuinigen op handhaven. 

 

De voorzitter verzoekt de commissie om in de tweede termijn ook een keuze voor de 

voorgestelde scenario’s voor handhaving aan te geven. 

 

Mevrouw Hoffmans kan zich vinden in het voorstel van de burgemeester. Bij het CCVT is al 

flink gekort en het fusieproces moet niet gehinderd worden. Zij juicht het toe dat wordt 

overwogen om de 1%-regeling weer in te voeren en dat de fietsvoorzieningen mogelijk gedekt 

worden uit de vrijval van de Raaksrotonde evenals het geluidsnet. De fractie komt met een 

amendement over deze punten. 

 

De heer De Jong sluit zich eveneens aan bij het voorstel van de burgemeester. 

 

De heer Snoek staat achter het voorstel van de PvdA en komt met een motie om de verhuur van 

sportvelden ten goede te laten komen aan de duurzame sport. Hij wacht het antwoord van de 

burgemeester af  maar vindt optie 3 de minst kwade oplossing. 
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Mevrouw Leitner kan zich eveneens vinden in het voorstel van de burgemeester. Het voorstel 

van de PvdA neemt zij mee terug naar de fractie. 

 

De heer Hiltemann is ook voor optie 3. 

 

De heer Schrama heeft ook voorkeur voor maatregel 3. Voorts wil hij weten wat bezuiniging op 

ICT oplevert en hij vraagt om een reactie op het huisvestingsdeel voor de komende 

raadsvergadering. 

 

Ook mevrouw Langenacker is akkoord met optie 3 en is eveneens akkoord met het voorstel van 

de wethouder om de gelden van de Raaksrotonde op een andere manier in te zetten. De fractie 

komt met twee voorstellen: topsport en CCVT. 

 

De heer Heiliegers zegt ten slotte dat inzake het geluidsnet een motie is aangenomen en dat er 

naar dekking gezocht wordt uit de Raaksrotonde. Over het CCVT wordt veelvuldig overlegd en 

hij maakt zich sterk voor het centrum. Het ambtelijk apparaat werkt de besparing ICT uit en er 

zijn al aanscherpingen gedaan in de huisvesting. 

 

De voorzitter sluit het agendapunt af. De lijst met ombuigingen komt naar de raad als 

bespreekpunt en enkele fracties overwegen een motie en/of amendement. 

 

4. Rondvraag 

 

Er zijn geen punten voor de rondvraag. 

 

5. Agenda komende commissievergadering 

 

De heer Schrama wil de huisvesting agenderen. Mevrouw Leitner steunt dit voorstel. 

 

6. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 18.50 uur. 

 

 


