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Aanwezig de leden: 

De heer G.B. van Driel (CDA), de heer J. Fritz (PvdA), de heer R.H.C. Hiltemann (Sociaal 

Lokaal), mevrouw Hoffmans (GroenLinks), de heer R.G.J. de Jong (VVD), mevrouw 

J. Langenacker (PvdA), mevrouw D. Leitner (D66), Mevrouw Özogul (SP), de heer 

F.H. Reeskamp (fractie Reeskamp), de heer P. Schouten (Sociaal Lokaal), de heer C.J. Schrama 

(Haarlem Plus), mevrouw C.Y. Sikkema (GroenLinks), de heer M. Snoek (CDA), de heer 

E. Veen (VVD) en de heer J. Vrugt (Actiepartij) 

 

Afwezig: 

De heer W.J. Rutten (VVD) 

 

Mede aanwezig: 

Mevrouw P.J. Bosma-Piek (voorzitter), de heer C. Mooij (wethouder), mevrouw I. van Tienhoven 

(secretaris) 

 

Verslag: De heer G-J. Timmermans (Notuleerservice Nederland) 

 

 

 

1. Opening en mededelingen voorzitter 

 

De voorzitter opent de vergadering om 17.00 uur en heet allen welkom. Er is bericht van 

verhindering van de heer Rutten (VVD). 

 

2. Spreektijd voor belangstellenden 

 

Er hebben zich geen belangstellenden gemeld. 

 

3. Vaststellen agenda 

 

De voorzitter stelt vast dat alle agendapunten worden besproken. 

 

4. Conceptverslag commissie Bestuur van 27 september 2012 

 

Het verslag van 27 september 2012 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

5. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

Mevrouw Sikkema (GroenLinks) heeft een vraag voor de burgemeester en voor wethouder 

Mooij. De vraag voor de burgemeester zal zij schriftelijk stellen. 

Mevrouw Leitner (D66) heeft een vraag voor wethouder Mooij. 

 

Er zijn geen mededelingen. 
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Ter advisering aan de raad 

 

6. Vaststellen Verordening nummering adressen 

 

De heer Vrugt (Actiepartij) wijst op een fout in artikel 6, waar verwezen wordt naar een niet 

bestaand derde lid in artikel 5. 

 

De voorzitter stelt vast dat de verordening als hamerstuk naar de raad gaat, mits deze fout dan 

gecorrigeerd is. 

 

7. Bestuursrapportage 2012-2 

 

De voorzitter zegt dat in deze commissie de programma’s 1, 2 en 10 aan de orde zijn, alsmede 

algemene opmerkingen. De antwoorden op de schriftelijke vragen van de VDD en D66 zijn 

vandaag binnengekomen en kunnen bij de behandeling betrokken worden. 

 

Mevrouw Leitner (D66) spreekt haar zorgen uit over de grote afwijkingen van de begroting, die 

volgens haar nooit eerder zo hoog waren. Zij wil van de wethouder weten of dit eenmalig is of dat 

er verbeteringen te verwachten zijn. 

Zij is verder hogelijk verbaasd dat er een structureel bedrag voor de VRK wordt opgevoerd 

zonder dat de raad eerst een apart voorstel daarvoor is voorgelegd. De raad heeft in het recente 

verleden incidenteel extra geld vrijgemaakt voor de VRK in de verwachting dat dit na de operatie 

van de keuzes uit de menukaarten en daarmee gepaard gaande besparingen niet meer nodig zou 

zijn. Nu is wel het veiligheidsniveau verlaagd, maar niet de gemeentelijke bijdrage. Bovendien 

wordt tegen alle afspraken met andere instellingen in de gemeentelijke bijdrage geïndexeerd. Zij 

is benieuwd naar de reactie van de wethouder. 

Bij de invoering van de nieuwe subsidiesystematiek is een budget vrijgemaakt om organisaties te 

kunnen ondersteunen bij het doorvoeren van die systematiek. Dat budget is niet ten volle benut. 

Zij wil weten of er nog aanvragen te verwachten zijn of dat het budget kan vrijvallen voor andere 

bestedingen. 

 

De heer De Jong (VVD) is ook niet blij met de bijstelling van 3,5 miljoen, maar heeft bij 

nauwkeurige lezing geconstateerd dat veel posten begrijpelijk en verklaarbaar zijn. Hij vraagt 

hoeveel is toe te schrijven aan het niet goed functioneren van de bedrijfsvoering en onrealistisch 

begroten. 

Ook hij vindt dat het structurele extra bedrag voor de VRK erin gerommeld is. Het incidentele 

geld om daar de bedrijfsvoering te verbeteren is destijds met een zwaar bevochten amendement 

op tafel gelegd. Maar nu blijkt weer eens dat de gemeente bij een Gemeenschappelijke  regeling 

de macht uit handen geeft. Hiervoor had een apart raadsvoorstel moeten komen. 

Hij vraagt of er een inhaalslag te verwachten valt bij de sociale veiligheid. Hij vraagt zich af hoe 

het mogelijk is dat men in deze tijd er niet in slaagt te voorzien in de vacatures voor handhavers. 

 

Mevrouw Langenacker (PvdA) uit haar zorgen over de hoogte van de bijstelling en over de 

structurele bijdrage voor de VRK. Zij stelt vraagtekens bij de grote hoeveelheid groene 

verkeerslichten bij programma I (Burger en Bestuur). Er zijn volgens haar de afgelopen tijd 

voldoende misstanden op het gebied van participatie, communicatie en inspraak geweest om daar 

niet zo tevreden over te zijn. Zij noemt als voorbeeld de unilocatie. Lang niet alles loopt even 

soepel en zij vermoedt dat daar ook financiële effecten van optreden. Via de inspraakmicrofoon 

hoort de raad regelmatig geluiden die niet echt getuigen van klanttevredenheid. Zij vraagt 

blijvende alertheid van het college op dit gebied. Men moet zich niet verkijken op al die groene 

lichtjes. 
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Mevrouw Hoffmans (GroenLinks) sluit zich aan bij de zorgen over de hoge bijstelling en over 

de VRK. Zij stelt vast dat er 1,75 miljoen euro extra gestoken is in de verbetering van de 

bedrijfsvoering en dat het desondanks nog wemelt van rode en oranje verkeerslichten. Zij wil 

weten hoe dat met elkaar te rijmen valt. Zij pleit voor een risicoparagraaf als standaard bij alle 

raadsvoorstellen om te komen tot een realistische begroting voor de komende jaren. Zij vraagt 

hoe realistisch de begroting voor 2013 zal zijn. 

 

De heer Vrugt (Actiepartij) signaleert ook veel rood en oranje in het verbeterplan, ondanks die 

extra 1,75 miljoen euro. Hij maakt zich ook zorgen over de overschrijding van 1,3 miljoen bij 

vastgoed en de post overige van 1,3 miljoen euro. Hij is benieuwd wat er gaat gebeuren met het 

restant van het budget voor Haarlemse banen. Hij vraagt waarom de al lang bekende pech van 

1,5 miljoen vanwege het niet kunnen meenemen van het ING-gebouw bij het Stationsplein nu 

weer wordt opgevoerd. 

 

De heer Schrama (HaarlemPlus) noemt het onvoorstelbaar dat een organisatie zich niet weet te 

houden aan de vastgestelde begroting. Hij vraagt waarom een begroting nog wordt vastgesteld als 

er nu al een overschrijding is van 13,6 miljoen euro. Daar is volgens hem iets grondig mis. De 

gang van zaken rond de VRK is in zijn ogen onacceptabel. 

 

De heer Van Driel (CDA) acht het bedrag van 1,75 miljoen euro veel te hoog. De raad heeft er 

bij de voorganger van deze wethouder op aangedrongen veel te steken in de verbetering van de 

bedrijfsvoering, maar kennelijk is het zelfs hier niet gelukt dat goed te begroten. Daar lijkt een 

vicieuze cirkel te zitten: men kan niet goed begroten omdat de bedrijfsvoering niet op orde is en 

daarom treden deze exorbitante overschrijdingen op. Hij is benieuwd naar de dekking voor deze 

overschrijding. Hij is ook benieuwd naar de dekking voor de blamage van iPhone-gate. Verder 

vraagt hij of de gemeente al die extra personele kosten voor pensioenpremies en dergelijke niet 

had kunnen zien aankomen; de groei van het inwonertal was immers bekend. Tot slot spreekt hij 

zijn vreugde uit over het feit dat de VVD zich nu ook zorgen maakt over de veiligheid. 

 

De heer Hiltemann (SociaalLokaal) zegt dat hij in zijn zesjarig raadslidmaatschap elk jaar 

gevraagd heeft om begrotingsdiscipline en dat het elk jaar opnieuw weer een zootje blijkt te zijn. 

 

Mevrouw Özogul (SP) spreekt haar zorgen uit over de overschrijdingen en het bedrag van 

1,75 miljoen euro. Zij onderstreept dat de SP zich ook zorgen maakt over de veiligheid en over de 

overlast van jongeren. Daar moeten de komende jaren meer groene stoplichten voor komen te 

staan in de bestuursrapportages. Zij stelt vraagtekens bij het nemen van 350.000 euro uit de 

Wmo-reserve. Volgens haar gaat dat in tegen de wens van de meerderheid in de raad. 

 

De heer Reeskamp (fractie Reeskamp) zegt dat deze bestuursrapportage noopt tot 

bescheidenheid over de reikwijdte van een begroting. Dat vindt hij op zich geen schande, want de 

werkelijkheid dient zich altijd anders aan dan het plan op papier. Maar de gang van zaken rond de 

VRK en de bedrijfsvoering hadden volgens hem wel al veel eerder aan de raad moeten worden 

voorgelegd. In deze tijd waarin de gemeente offers van burgers en vrijwilligers vraagt, mag een 

organisatie als de gemeente niet zo omgaan met de eigen organisatie. Dat geeft de nieuwe 

wethouder aardig wat om uit te leggen. De raad is de bewaker van het gemeenschapsgeld, maar 

staat bij een bestuursrapportage met lege handen, omdat de uitgaven al zijn gedaan. Bij de 

telefoonaffaire wordt gezegd dat de overschrijding uit bestaande budgetten gedekt wordt, maar 

dat blijkt bij nader inzien niet te kloppen. Het gaat om vrijgevallen voorzieningen en volgens de 

regels van het spel moeten die eerst naar de algemene reserve en kan er pas daarna via een 

raadsbesluit een andere bestemming aan gegeven worden. Hij vindt het merkwaardig dat er 
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dankzij nieuwe ramingen bij het Grondbedrijf overschrijdingen aan het licht komen, terwijl hij in 

vorige rapportages nooit heeft zien staan dat de baten achterbleven bij de begrote bedragen. 

 

Wethouder Mooij zegt het ten principale eens te zijn met de opmerking dat de gemeente zich aan 

de vastgestelde begroting moet houden. Dat is het budgetrecht van de raad die erop moet kunnen 

vertrouwen dat conform die begroting wordt gewerkt. De overschrijding van ruim elf miljoen 

euro komt voort uit een aantal oorzaken. Voor een deel zijn dat ontwikkelingen die van buiten op 

de gemeente afkomen: rijksbezuinigingen, ontwikkelingen in personele zaken conform de cao en 

dergelijke. Maar een fiks deel ligt ook bij de gemeente zelf. Deze omvang wijst erop dat de 

budgetdiscipline niet goed genoeg geregeld is en dat er gebrek aan inzicht binnen de organisatie 

bestaat. Dat is een van de oorzaken achter de externe inhuur. Ook het college en de raad spelen 

een rol in die begrotingsdiscipline. Geld dat overschiet, moet naar de algemene reserve. Maar 

onderschrijdingen zijn lang niet altijd een gunstig teken. Ook dat wijst op een gebrek aan 

discipline: er is verkeerd begroot. Een deel van de overschrijdingen is paradoxaal genoeg te 

danken aan het verbeterproces. Bij het op orde brengen van het Grondbedrijf kwam naar voren 

dat er niet goed geraamd was en dat er bijgevolg tegenvallers waren. Dat vraagt een structurele 

oplossing die bij de begroting aan de orde komt, maar dit jaar leidt die verbeterde 

ramingsmethodiek tot een fikse overschrijding. Naarmate er meer grip komt op de organisatie is 

de kans groter dat dit soort bedragen blijft opduiken. In de jaarrekening over 2011 werd een 

signaal afgegeven dat de huurbaten van vastgoed lager uitvielen dan begroot, maar kon men de 

oorzaken nog niet duiden. Dankzij de nieuwe ramingsmethodiek is dat nu wel mogelijk. 

Spreker zegt de raad een analyse van de externe inhuur toe, in vervolg op de aangenomen motie. 

Ook in een gezonde organisatie zal volgens hem altijd sprake zijn van externe inhuur voor de 

uitvoering van projecten, voor het opvangen van schommelingen of voor speciale expertise. Op 

dit moment acht hij het onvermijdelijk door te gaan met externe inhuur om de organisatie op peil 

te houden, maar op termijn zal dat sterk moeten verminderen. De raad heeft per motie gevraagd 

de inhuur te verminderen. Hij zegt niet al te subtiel te zullen zijn wanneer contracten aflopen. Hij 

wil afrekenen met de her en der ingeslopen gewoonte om gemakshalve over te gaan tot het 

inhuren van externe krachten puur om snel resultaten te boeken, terwijl men in het 

personeelsbeleid het anticiperen op ontwikkelingen uit het oog verliest. Die motie is er, dus er 

moet iets gebeuren. Hij wil er druk op zetten het grote totale bedrag in stappen terug te brengen 

zonder de organisatie schade toe te brengen. 

 

De heer Reeskamp (fractie Reeskamp) merkt op dat de accountant veel wordt ingehuurd. Hij 

vraagt zich af of die dan ook zijn eigen werkzaamheden moet gaan beoordelen. 

 

Wethouder Mooij zegt dat te voorzien valt dat de accountant zal komen met rekeningen voor 

meerwerk omdat de zaken niet in optima forma door de organisatie worden aangeleverd. Dat 

gebeurt in meer gemeenten en organisaties. Daar houdt hij rekening mee en hij denkt niet dat de 

accountant daardoor in gewetensnood zal komen. Dit is een realistische inschatting van de kosten 

die daarmee gemoeid zullen zijn. Als de analyse gereed is, zal hij met de raad de discussie 

aangaan over alle aspecten van inhuur. 

 

De heer Van Driel (CDA) merkt op dat in de auditcommissie bij de offerte van de accountant al 

rekening gehouden is met de veranderopgave. 

 

Wethouder Mooij denkt dat er meer nodig is. Overigens wil hij wel toe naar een situatie dat geen 

meerwerk meer nodig is. De auditcommissie krijgt achteraf een overzicht van alle meerwerk dat 

nodig was voor de certificerende functie. Daarnaast verricht de accountant ook kaderstellend 

advieswerk en hoeft deze dus niet zijn eigen werk te beoordelen. 
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Hij kan zich voorstellen dat de raad een voorstel verwacht had voor een regeling met de VRK. Hij 

denkt dat dit bij de begroting vastgesteld moet worden. Hij zegt aanvullende informatie toe vóór 

de begrotingsbehandeling. 

Van ambtelijke zijde wordt gezegd dat dit besluit over de structurele bijdrage verbonden had 

moeten zijn aan het in juli in deze commissie besproken stuk over de VRK. 

 

Mevrouw Leitner (D66) zegt dat het bedrag door de commissie destijds eenmalig is toegekend in 

de verwachting dat de menukaartenoperatie en de bezuinigingen op verbonden partijen een 

structurele noodzaak zouden wegnemen. 

 

De heer Schrama (Haarlem Plus) wijst erop dat de heer De Jong in het amendement op 

voortreffelijke manier beargumenteerd heeft waarom dat bedrag eenmalig moest zijn. Die 

argumentatie kan men niet zomaar opzij schuiven. Deze gang van zaken noemt hij bizar. 

 

De heer De Jong (VVD) onderstreept dat er een expliciet besluit voor dit bedrag van acht ton 

moet komen. 

 

Wethouder Mooij herhaalt zijn toezegging van een goede toelichting. Hij zegt geen 

kwaadwillendheid bevroed te hebben. 

Volgens hem lopen er nu in de weekeinden ’s nachts veiligheidshandhavers rond in het centrum 

en is Haarlem actief met een opleidingsproces voor handhavers aan het Nova College om het 

tekort aan te vullen. Hij stelt voor die vraag ook voor te leggen aan de portefeuillehouder. De 

vraag om alertheid op processen tussen burger en bestuur neemt hij graag mee. Er moet immers 

vermeden worden dat er extra kosten ontstaan als processen niet goed verlopen en verkeerde 

inschattingen van risico’s worden gemaakt. Op het gebied van klanttevredenheid wordt veel 

verwacht van het nieuwe gebouw. Bij een onderzoek kwam Haarlem er overigens goed uit als het 

gaat om klanttevredenheid in vergelijking met Haarlemmermeer. Dat onderzoek komt aan bod bij 

een bijeenkomst eind november voor raadsleden uit Haarlem en Haarlemmermeer, waarvoor 

binnenkort een uitnodiging uitgaat. 

Het antwoord op de Wmo-vraag blijft hij schuldig. 

Om op een betrouwbare manier risicoparagrafen op te stellen voor elk raadsbesluit zijn ervaren 

mensen nodig. Het zal ook voor de raad een lang oefenproces vergen. Er wordt wel gewerkt aan 

de opzet en training van een systematiek. Hij zegt er wel voor te waken de hardwerkende 

ambtenaren niet te overvragen. Hij spreekt zijn grote vertrouwen uit dat er de komende jaren 

goede stappen gezet zullen worden, maar niet op alle terreinen tegelijk. Daarom wil hij zich ook 

niet vastleggen op een termijn waarop alles is ingevoerd. Hij is zich bewust van de urgentie, maar 

moet die afwegen tegen andere belangrijke zaken en met oog voor de volgordelijkheid van 

maatregelen. Hij wil niet doorschieten naar de andere kant en alles verbureaucratiseren. Hij ziet 

verantwoording niet als een doel op zich. De begrotingstechnieken zullen moeten verbeteren, 

maar minstens zo belangrijk is de mentaliteitsverandering. Iedereen moet ervan doordrongen 

raken dat men zaken niet mooier moet voorstellen dan ze zijn, dat een realistische begroting 

noodzaak is en dat men overschrijdingen niet meer ongebreideld kan dekken uit andere potjes. 

Voor het Stationsplein is de balans nog niet opgemaakt, maar er zit wel een overschrijding in die 

hij binnen het project wil opvangen. 

Dat is ook zijn insteek bij het oplossen van het probleem met het telefoonbudget. Hij heeft de 

organisatie te kennen gegeven dat men het binnen het bestaande budget moet oplossen. Dat kan 

betekenen dat men minder gaat bellen, of de aanschaf over meer jaren uitsmeert, maar hij weigert 

die 3,5 ton euro extra te fourneren. 

 

De heer Reeskamp (fractie Reeskamp) merkt op dat het in de bestuursrapportage zelf iets 

anders staat. Hij vraagt wel de voortdurende aandacht van de wethouder voor een goede 
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besteding van het ICT-budget. De reserve van 10 miljoen euro staat nu op 6,5 miljoen, maar 

elders is al gemeld dat dit bedrag onvoldoende zal zijn. Goede ICT is van wezenlijk belang voor 

de organisatie. 

 

Wethouder Mooij zegt dat de discussie in november op de bijeenkomst met Haarlemmermeer 

onder meer zal gaan over de vraag of het zinnig is tot één gemeenschappelijk rekencentrum te 

komen. Daar zal een voorstel naar de raad uit voortkomen. Dat lijkt hem een goed moment de 

hele ICT aan de orde te stellen. Hij kan de raad nu al verzekeren dat de ICT zeker niet goedkoper 

zal worden, ook met de komst van één rekencentrum zullen de kosten niet dalen. Het zal een 

forse post blijven. 

Van ambtelijke zijde wordt aangevuld dat op pagina 44 abusievelijk een eerste gedachte is blijven 

staan om de baten als gevolg van het failliet van een energieleverancier deels in te zetten voor het 

telefonieproject. Die zin moet geschrapt worden. Cijfermatig is een en ander wel goed verwerkt, 

zoals te zien is op pagina 43 waar het bedrag van 191.000 euro van het energiebedrijf niet 

gesaldeerd is met die 350.000 euro. Er wordt volgens hem nog steeds een beroep gedaan op het 

budget voor de invoering van de nieuwe subsidiesystematiek. Het advies is dan ook dit budget 

vooralsnog te laten bestaan. 

 

Mevrouw Leitner (D66) zegt te hopen dat de wethouder gelijk krijgt dat de verbeterprogramma’s 

nu deze overschrijdingen opleveren, maar zullen leiden tot betere begrotingen. 

 

De heer Vrugt (Actiepartij) zegt veel herhalingen van eerdere toezeggingen van voorgangers 

gehoord te hebben. Hij hoopt dat er nu snellere stappen gezet gaan worden, gezien de urgentie. 

Hij blijft erbij dat al langer bekend was dat het niet meenemen van het ING-gebouw de oorzaak is 

van het tekort op het Stationsplein. Hij wil weten of het nu om de gebouwen gaat of dat het hier 

verkeerd vermeld staat. 

 

De heer Schrama (Haarlem Plus) zegt dat de hoge telefoniekosten ook veroorzaakt zijn door het 

achterwege blijven van WiFi en routers in een aantal gebouwen. 

 

De heer Van Driel (CDA) vindt dat men zich bij bedrijfsvoering ook aan de afspraak dient te 

houden dat overschrijdingen binnen de eigen budgetten moeten worden opgevangen. Hij vraagt 

of de wethouder een moment kan noemen waar het college zich aan wil committeren. Hij is 

benieuwd of er een einde in zicht is. 

 

De heer De Jong (VVD) zegt niet te geloven in afvinklijstjes. Die geven volgens hem een 

vertekend en verstarrend beeld. Het gaat om de zichtbaarheid van verbeteringen en vertrouwen in 

het proces. Hij is benieuwd of de nieuwe wethouder al duidelijke verbeteringen ziet. 

 

De heer Van Driel (CDA) zegt dat zulke lijstjes makkelijker werken voor het college en de 

organisatie en ook de resultaten beter bespreekbaar maken. Hij is bang dat men anders de kop in 

het zand blijft steken. 

 

De heer Vrugt (Actiepartij) merkt op dat de bestuursrapportage met al die verkeerslichten toch 

al behoorlijk lijkt op een afvinklijst. 

 

De heer De Jong (VVD) zegt dat bijvoorbeeld de RKC-lijst interessant, maar niet uitputtend is. 

De accountant is geselecteerd om de cultuuromslag te beoordelen en dat is meer dan een stel 

afvinklijsten bijhouden. 
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De heer Snoek (CDA) merkt op dat de gemeente wel stevige eisen stelt aan de ontvangers van 

subsidies. Hij vraagt waarom men dan geen eisen zou mogen stellen aan de eigen organisatie. 

 

De heer De Jong (VVD) zegt dat het bij de gemeente om meer gaat dan doelstellingen en 

resultaatafspraken. 

 

Wethouder Mooij zegt dat de raad hem moet aanspreken op momenten als deze waarop er 

rapportages liggen. Hij kan niemand zeggen waar de organisatie in 2014 staat. Hij wil beoordeeld 

worden op de resultaten die hij presenteert. De raad moet de mentaliteit herkennen in de stukken. 

Het moment dat de raad het niet meer heeft over dit soort kwesties, maar over de producten, is het 

moment dat bereikt is wat men wilde bereiken. Het is van belang om het er nu over te hebben, 

maar gaandeweg moet dat element naar zijn mening uit de discussie verdwijnen. 

 

De voorzitter rondt de bespreking af met de opmerking dat het stuk als bespreekpunt naar de 

raad van 1 november gaat. 

 

8. Preadvies initiatiefvoorstel normering Haarlemse schuld 

 

De heer Veen (VVD) zegt dat het nooit zijn bedoeling is geweest om met dit initiatief het 

ingezette beleid voor vermindering van de schuld te veranderen. Dat beleid is in het 

coalitieakkoord afgesproken en ook door de VVD bekrachtigd. In 2010 heeft de raad het college 

wel gevraagd om een structurele systematiek voor de lange duur om de solvabiliteit en liquiditeit 

van de gemeente onder controle te krijgen. De bestuursrapportage laat zien hoe lastig het is de 

schulden binnen de perken te houden. Het gaat bij het initiatief evenmin om bezuinigen, maar om 

een betrouwbare overheid te scheppen die de financiën op orde heeft. De schuldenproblematiek 

beperkt de gemeente. De BNG-norm acht hij te weinig onderbouwd. Daar loopt ook nog de 

discussie over de houdbare overheidsfinanciën doorheen. Daarom acht hij het verstandig deze 

zaak even aan te houden. Hij wil geen halszaak maken van de keuze van een norm, maar acht de 

discussie over normen wel van belang. De wet HOF gaat als een kaststelsel inkomsten tegenover 

uitgaven zetten en maakt het daarmee moeilijk voor gemeenten die gespaard hebben om aan hun 

spaargeld te komen. Maar ter vermindering van de rentelast is het wel nodig in dat nieuwe stelsel 

ruimte te scheppen voor aflossingen. De VVD denkt dat haar voorstel voor het kengetal 

verdienend vermogen een beter beeld geeft omdat het de komende transities van Rijk naar 

gemeenten buiten haken zet. Daar wil hij graag de reactie van andere fracties op horen. 

Het college wil vasthouden aan de P&C-systematiek, maar in zijn visie is de zaak juist daardoor 

vastgelopen en krijgt de raad daardoor geen goed beeld van de gevolgen van investeringen voor 

de schuldpositie. Hij vraagt of de wethouder mogelijkheden ziet dat heldere beeld wel te bieden. 

Die schuldpositie drukt immers op het vermogen van de gemeente om burgers te bedienen. 

De VVD heeft grote moeite met de inzet van de algemene reserve en versnelde afschrijvingen als 

middelen om de schuldenlast te verminderen – zoals het college in het preadvies voorstelt – 

omdat het een boekhoudkundige truc is, hoewel formeel juist. Schuld is naar zijn mening alleen 

af te lossen met hard geld. 

 

Mevrouw Langenacker (PvdA) merkt op dat er al het middel van het investeringsplafond is om 

de gevolgen van elke investering te becijferen. 

 

De heer Veen (VVD) brengt daartegen in dat het investeringsplafond pas achteraf becijferd 

wordt, terwijl hij dat juist bij het besluit zelf al helder wil krijgen. 

 

Mevrouw Hoffmans (GroenLinks) wijst ook op dat plafond, dat naar haar mening juist aan de 

lage kant is. Zij heeft het idee dat de gemeente daarmee uit de voeten kan in de gegeven 
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omstandigheden en zit niet te wachten op een abstracte discussie over een norm. In het 

coalitieakkoord staat niets over een norm. Dit is een eigen idee van de VVD. 

 

De heer Schrama (Haarlem Plus) wijst naar zijn notitie over het ontstaan van reserves, ook 

grotendeels kunstmatig gekweekt, die zouden kunnen worden gebruikt voor projecten. Ook 

daarop was de reactie van het college voornamelijk defensief. Hij pleit voor het aandurven van 

een nieuwe aanpak en het uitproberen van goede ideeën in plaats van ze meteen af te wijzen. 

 

Mevrouw Leitner (D66) vindt het preadvies teleurstellend gezien de geschiedenis. Voorheen 

werkte de gemeente met de vrij begrijpelijke norm van solvabiliteit. Toen omarmde het college 

plotsklaps de BNG-norm die gekoppeld is aan de exploitatiebegroting. Maar nog steeds is geen 

raadsdiscussie gevoerd over de hoogte van enige norm of de richting die de raad wil inslaan. D66 

leefde in de veronderstelling dat het college met een eigen, goed onderbouwd voorstel zou 

komen. Zij merkt op dat de raad nooit om een norm gevraagd heeft. D66 heeft wel behoefte aan 

een norm als stip op de horizon. Aan de BNG-norm kleven haken en ogen die nadere uitwerking 

behoeven. 

 

De heer Veen (VVD) stelt voor die discussie te gaan voeren als de gevolgen van de Wet HOF 

helder zijn. Het gaat hem niet om het veranderen van het coalitieakkoord. Hij wil vooruit regeren 

en een bandbreedte scheppen voor toekomstige investeringen en niet blijven hangen in de huidige 

lijn. Hij voorziet dat de druk op Nederland zal toenemen om die normen van 60% en 3% te gaan 

hanteren. 

 

Mevrouw Langenacker (PvdA) merkt op dat een nieuwe norm geen daadwerkelijke bijdrage 

levert aan vermindering van de gemeenteschuld. Die vermindering zit al in het takenpakket van 

dit college en het stellen van een nieuwe norm lijkt haar niet zinvol. 

 

De voorzitter vraagt vooral te reageren op het preadvies. 

 

De heer Snoek (CDA) zegt dat de raad zat te wachten op een stuk van het college. Daar is het 

initiatief van de VVD tussengekomen en nu zegt het college dat er niets hoeft te veranderen. Hij 

complimenteert de VVD met deze inzet die in zijn ogen een meer respectvolle reactie had 

verdiend. De norm van 60% acht hij erg fors. De vraag is of het nu gaat om het niet verder 

oplopen of om het inlopen van de schuld. In het coalitieakkoord staat dat dit college de schuld 

gaat terugbrengen. Hij stelt vast dat dit in deze raadsperiode niet gaat lukken. De Wet HOF zegt 

volgens hem niets over het omgaan met huidige schulden. 

 

De heer De Jong (VVD) onderstreept dat de VVD het coalitieakkoord onderschrijft en ook het 

concept van het investeringsplafond. Het was erom te doen de schuldenproblematiek 

bespreekbaar te maken met het oog op beheersbare overheidsfinanciën op de lange termijn. De 

hoogte van de rente zou wel eens meer bepalend kunnen worden dan de hoogte van de schuld. De 

norm is belangrijk voor de visie op de lange termijn. Het college heeft dingen in gang gezet voor 

de afwikkeling van bestaande grote investeringen, zoals die voor het stadskantoor. Dankzij die 

maatregelen zal de schuld na 2015 gaan dalen. Hij stelt voor de discussie voor het moment aan te 

houden. 

 

Mevrouw Hoffmans (GroenLinks) vindt het een goed voorstel van het college om nu gewoon 

door te gaan met het investeringsplafond. Als er weer enige financiële rek is, heeft het volgens 

haar pas zin over een norm te gaan praten. 
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De heer Reeskamp (fractie Reeskamp) zegt dat de vorige wethouder verwachtingen gewekt 

heeft. Het probleem is glashelder: de schuld moet op termijn omlaag. Hij denkt op grond van 

gegevens over andere gemeentes dat een niveau van een schuldenlast van 320 miljoen acceptabel 

zou zijn voor Haarlem. Het renterisicoprofiel van de gemeente is onverantwoord hoog. Hij stelt 

voor een plan te maken om jaarlijks een vast bedrag af te lossen. Anders is hij bang te verzanden 

in ambities. 

 

De heer Vrugt (Actiepartij) denkt dat het initiatief hiermee als een nachtkaars uitgaat. Een norm 

zou volgens hem een papieren tijger worden. 

 

Mevrouw Langenacker (PvdA) pleit voor realisme. Een norm draagt volgens haar niets bij aan 

schuldvermindering. Een realistisch, verantwoord bedrag per jaar lijkt haar misschien wel een 

haalbare route. Het lijkt haar evident dat daar deze of de volgende periode afspraken over 

gemaakt moeten worden en de PvdA gaat die discussie niet uit de weg. 

 

De heer Schouten (SociaalLokaal) is van mening dat nu fors aflossen een te zware last zou 

leggen. Hij vraagt zich af of er dan ook niet boeterentes om de hoek komen kijken. Een 

aflossingstermijn van veertig jaar lijkt hem prachtig. 

 

Wethouder Mooij zegt dat het college het wel degelijk van belang vindt aandacht te besteden aan 

de hoge schuldenlast van Haarlem. Het debat is goed voor het bewustzijn bij de politiek als 

onderdeel van de financiële discipline waar het vorige agendapunt over ging. Daarin ligt de 

waarde van het initiatief. Maar vervolgens is de vraag wat de gemeente heel praktisch kan 

bewerkstelligen. En dan constateert hij dat de raad al een norm gesteld heeft in de vorm van het 

investeringsplafond. Dat is een belangrijke stap in de geest van dit voorstel, namelijk door een 

halt toe te roepen aan ongebreidelde groei. Sterker nog, daarmee zijn op een heel praktische 

manier voorwaarden vastgesteld voor het verminderen van de schuld waar dit voorstel ook voor 

pleit. Het klopt dat het langzaam gaat, maar wie meer wil, zal daar geld voor moeten vrijmaken. 

Dat voorstellen staat iedereen vrij, maar het zal zware consequenties hebben. Een norm is wel 

wenselijk om investeringsbeslissingen te kunnen nemen in veranderende tijden. Er moeten echter 

prioriteiten gesteld worden en hij wil voor dit onderwerp niet weer een bureau inhuren. Een goede 

norm vaststellen vergt tijd en deskundigheid. Om heel praktische redenen zegt hij daarom op dit 

moment niets extra’s te willen doen. Vanuit die overwegingen is het preadvies tot stand gekomen. 

Hij vindt het goed dat de VVD dit punt gemaakt heeft en het heeft ook effect gesorteerd. 

Vooralsnog is er echter geen tijd voor het uitwerken van een norm. Ook als de Wet HOF is 

aangenomen, kan het nog wel een tijd duren voor de organisatie daaraan toe is. Er is misschien bij 

het aannemen van de motie bij de Kadernota 2011 een verwachting gerezen, maar die kan het 

college op dit moment niet honoreren. 

 

De heer Veen (VVD) stelt voor het initiatief bij de voorraadagenda te plaatsen om de raad scherp 

te houden voor als de Wet HOF in werking treedt. 

 

De voorzitter stelt vast dat het voorstel wordt aangehouden tot nader order. 

 

Overige punten ter bespreking 

 

9. Evaluatie vergaderstelsel 

 

De heer De Jong (VVD) somt enkele tips op: beperk het aantal moties, kijk naar andere 

gemeenten die  de belangrijke stukken als de Kadernota op één dag in een middag- en 
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avondsessie bespreken, en laat de spreektijd voor afsplitsingen ten koste gaan van die van de 

oorspronkelijke fractie. 

 

De heer Snoek (CDA) vindt het terecht dat eenmansfracties iets meer spreektijd krijgen, maar 

vindt wel dat bij afsplitsingen de spreektijd verdeeld moet worden op basis van de 

verkiezingsuitslag. 

 

Mevrouw Leitner (D66) bepleit meer aandacht voor de commissies in de beeldvorming naar 

buiten. In de publiciteit moet van haar meer naar voren komen dat het eigenlijke debat vooral in 

de commissies plaatsvindt en niet in de raad. Men kan bijvoorbeeld denken aan een programma 

Gast van de commissie. Verder pleit zij voor meer aandacht voor het fenomeen dat 

schaduwraadsleden als woordvoerder in een commissie veel macht hebben. De vraag is hoe men 

daarmee moet omgaan. 

 

Mevrouw Langenacker (PvdA) bepleit het opnemen van een reactie van het college op 

insprekers. Zij heeft de indruk dat veel insprekers het gevoel krijgen dat hun inbreng 

onbeantwoord blijft. 

 

De voorzitter meldt dat de griffie met dit rapport aan de slag gaat. Er komt een enquête onder 

alle raadsleden en vervolgens komt er een voorstel op tafel. 

 

10. Rondvraag 

 

Mevrouw Sikkema (GroenLinks) uit haar zorgen over de gevolgen van het op non-actief zetten 

van de gemeentesecretaris voor het reorganisatieproces. 

 

Wethouder Mooij zegt de kwestie vanuit het belang van de gemeente te bekijken. Er zijn 

gesprekken gaande over de stappen die genomen moeten worden. Het college is van mening dat 

voor de gewenste ontwikkelingen binnen het ambtelijke apparaat gelijkluidende standpunten in 

de top nodig zijn. Binnen het college bestond onvoldoende vertrouwen dat dit in de toekomst het 

geval zou blijven. Als nieuwkomer heeft hij begrepen dat er vanuit het college al eerder vergeefs 

pogingen gedaan waren om te komen tot een goed vertrekpunt voor de nabije toekomst. Daarom 

heeft het college nu een besluit genomen in deze zaak die al een tijd loopt. Voorlopig neemt de 

locosecretaris de zaken waar. De top van de ambtelijke organisatie is nu behoorlijk uitgedund. Er 

zullen gespreken worden gevoerd met de top of dat zo kan blijven tot er een definitieve oplossing 

is. Als dat niet het geval blijkt, wil hij in eerste instantie intern zoeken naar een oplossing. Als er 

duidelijkheid is over de afwikkeling zal het college zich beraden over de gewenste inrichting van 

de ambtelijke top. Een gemeentesecretaris is een wettelijke verplichting. Hij schat in dat er in de 

organisatie ook niet erg veel veranderd hoeft te worden. Dus zal het vooral gaan over de condities 

voor de werving van een nieuwe secretaris. De lopende processen blijven gewoon in gang, al 

vergt dat hier en daar enige improvisatie. De visie op de gewenste veranderingen is hetzelfde 

gebleven. 

 

Mevrouw Langenacker (PvdA) vraagt of het klopt dat het personeel – net als de raad – dit 

nieuws uit de krant moest vernemen en hoe dat achteraf dan alsnog is rechtgezet. 

 

Wethouder Mooij zegt dat men in gevallen als deze in eerste instantie alleen vertrouwelijk met 

het betreffende personeelslid spreekt, waarbij juridische implicaties een rol spelen. Spreker was 

van meet af aan beducht dat er een lek zou optreden en had al aangekondigd dan ook te zullen 

reageren. Er is inderdaad gelekt en daar hebben de burgemeester en hij op gereageerd. Daardoor 

kon men het personeel niet eerder inlichten. Op dezelfde dag is wel een mededeling geplaatst op 
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het intranet. Wie dat niet meer gezien heeft, heeft het eerder uit de krant vernomen. Hij zal de 

komende tijd ook met personeel spreken over deze zaak. 

 

Mevrouw Leitner (D66) zegt dat hiermee haar vraag ook beantwoord is. 

 

11. Agenda komende commissievergadering 

 

Er worden geen ingekomen stukken geagendeerd. 

 

12. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 19.15 uur. 


