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VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR, 

GEHOUDEN OP 8 SEPTEMBER 2011 IN HET STADHUIS TE HAARLEM 

 

 

Aanwezig de leden: 

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

mevrouw T.E.M. Hoffmans (GroenLinks), de heer R. de Jong (VVD),  mevrouw Langenacker, 

mevrouw D. Leitner (D66), de heer F.H. Reeskamp (D66), de heer W. Rutten (VVD), de heer 

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

en de heer J. Vrugt (Actiepartij) 

 

Mede aanwezig: 
Mevrouw P. Bosma (voorzitter), burgemeester B.B. Schneiders, wethouder P. Heiliegers, 

wethouder J. van der Hoek en mevrouw I. van Tienhoven (secretaris) 

 

Verslag: Mevrouw Y. Muis (Notuleerservice Nederland) 

 
 

1. Opening en mededelingen voorzitter 

De voorzitter geeft aan dat u een dag voor de vergadering een verzoek ontvangen heeft  

om rondvraagpunten al vast van te voren in te dienen : Dit is afgesproken in overleg met 

B&W over samenspel. De gedachte is dat dit bijdraagt aan een helder antwoord in de 

commissievergadering en bijdraagt aan vermindering van het aantal actiepunten (omdat 

het antwoord niet gelijk kan worden gegeven). 

Het alvast melden van de rondvraag is facultatief;  Het schriftelijk indienen is geen 

voorwaarde om de rondvraag te mogen stellen. 

Daarnaast is het belangrijk dat de vraag in de vergadering wordt herhaald, anders komt 

het niet in het verslag. 
  

2. Spreektijd voor belangstellenden 

Er zijn geen insprekers. 

 

3. Vaststellen agenda 

Alle punten worden behandeld. 

 

4. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

Vanuit het college zijn er aan begin van de vergadering geen mededelingen. (Zie einde 

vergadering ). 

 

5. Toekomst commissie verbonden partijen 

Mevrouw Kerbert vervangt mevrouw Koper (voorzitter commissie Verbonden partijen voor het 

beantwoorden van vragen. 

De heer Rutte vindt prima om de commissie te beëindigen. Mevrouw Leidner geeft aan dat het 

een goed stuk is en een goed advies. De heer Snoek bedankt voor het werk van de commissie en 

gaat akkoord met het voorstel. De heer Fritz bedankt de commissie ook voor het werk en gaat 

akkoord met het voorstel. Als er in de commissie geconstateerd wordt dat er bij de Verbonden 

partijen iets schort aan het democratisch gehalte kan er tijdelijk een commissie in het leven 

worden geroepen. De heer Hiltemann geeft aan dat de SP meer moeite heeft met het opheffen 

van de commissie daar deze in het leven was geroepen om uiteindelijk, op een andere manier, als 

raad meer grip te krijgen op de Verbonden partijen. Dit is nog niet bereikt. Hij vraagt of dit 
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onderwerp terug kan komen in de commissie. 

 

De voorzitter concludeert dat de notitie als hamerstuk zal worden geagendeerd voor de 

raadsvergadering  

 

 

6. Kredietaanvraag vervanging GEO-meetapparatuur 

 

De heer Rutten vraagt wat het alternatief is als de commissie niet instemt met de voorliggende 

kredietaanvraag. 

Wethouder Van der Hoek antwoordt dat Haarlem dan niet door de audit komt omdat de 

benodigde apparatuur niet kan worden aangeschaft. Hij voegt daaraan toe dat de gekozen 

apparatuur het goedkoopste is van de apparatuur die wordt aangeboden. 

 

De voorzitter concludeert dat de Kredietaanvraag vervanging GEO-meetapparatuur als 

hamerstuk zal worden geagendeerd voor de raadsvergadering. 

 

7. Afronding bespreking Onderzoeksrapport brandweeroptreden Appelaar 

 

 Burgemeester Schneiders deelt mee dat het onderzoeksrapport is aangeboden aan het Ministerie 

van Binnenlandse Zaken. In het rapport heeft de gemeente Haarlem aangegeven dat er op 

landelijk niveau een discussie moet komen over het brandweeroptreden. Hierover heeft een 

artikel gestaan in ‘Binnenlands Bestuur’. Ook heeft de burgemeester een aantal interviews 

gegeven. Hij heeft een bedrijf in brandpreventie gevraagd om te onderzoeken hoe de 

brandveiligheid kan worden verhoogd. Binnen nu en twee weken zal dit onderzoek in het college 

worden besproken, waarna het college met een conclusie zal komen. 

 

 De heer Hiltemann vraagt of het bedrijf ook de huidige brandveiligheidseisen, die niet altijd 

worden opgevolgd, zal onderzoeken. 

Burgemeester Schneiders zegt dat zal worden gestreefd naar een zo groot mogelijke 

brandveiligheid, zonder dat dit zal leiden tot het aangaan van grote projecten. 

De heer Van Driel vraagt naar de stand van zaken ten aanzien van de vragen die zijn gesteld door 

D66. 

De heer Reeskamp merkt op dat D66 nog steeds kritiek heeft en dat de vragen binnenkort klaar 

zijn. Eventuele nieuwe informatie zal de fractie meenemen. Hij geeft het college in overweging 

om de onderzoeksopdracht bij het Nibra neer te leggen. 

Mevrouw Sikkema vraagt wat de heer Reeskamp mist in de rapportage. 

De heer Reeskamp merkt op dat er veel misgaat. De brandweer wil zo graag een brand blussen 

dat ze aan de commandostructuur voorbijgaat. 

Burgemeester Schneiders zegt dat het Nibra is opgegaan in het NILV. Het verbetertraject is 

uitgevoerd, maar dat is geen garantie voor foutloos optreden in de toekomst. Hij vraagt zich af of 

nog een onderzoek zal leiden tot nog meer verbetering. Over een half jaar vindt een evaluatie 

plaatst en wordt bekeken of de aanbevelingen uit het NILV-rapport zijn opgevolgd. De 

Veiligheidsregio Kennemerland zal een plan van aanpak maken. 

 

De voorzitter constateert dat dit onderwerp binnenkort weer wordt geagendeerd als het rapport 

van het bedrijf in brandpreventie zal worden besproken. 

 

8. Rondvraag 

De heer Reeskamp vraagt of de raad nog informatie krijgt over hoe er met het eigen personeel 

wordt omgegaan in kader van de bezuinigingen, het snijden in eigen vlees. De heer Heiliegers 
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zegt toe dat er voor de begrotingsbehandeling informatie naar de raad zal worden gezonden. 

De heer Snoek heeft uit de media begrepen dat de PvdA niet voor handhaving is van de 350 m-

grens bij coffeeshops. 

Burgemeester Schneiders zegt dat dit een landelijke regel is en dat ook Haarlem zich daaraan 

dient te houden. Wel moet er nog gesproken worden over de schadeplichtigheid. Als er geen 

behoorlijke regeling wordt getroffen, dan moet deze maatregel nog eens nader worden bekeken. 

De heer Fritz merkt op dat hij niet heeft gezegd dat de PvdA tegen handhaving van de 350 m-

grens is. 

Mevrouw Leitner zegt toe haar vragen over het inkoop- en aanbestedingsbeleid te zullen 

indienen. Zo nodig zal zij dit onderwerp agenderen voor een volgende commissievergadering. 

Burgemeester Schneiders deelt mee dat een pedofiel die op 6 september jl. is veroordeeld, is 

werkte als vrijwilliger bij Stuif-Stuif.De man woont in het Vondelkwartier. Hoewel het 

slachtoffer van de man niet in die buurt woont, kan deze situatie maatschappelijke onrust met zich 

meebrengen. Er is dan ook een beleid van verhoogde waakzaamheid afgesproken. De man zal 

goed in de gaten worden gehouden en de burgemeester zal zelf in gesprek gaan met de buurt. 

Overigens is er bij Stuif-Stuif nooit iets gebeurd. 

 

9. Agenda komende commissievergadering 

 

Dit agendapunt is niet behandeld. 

 

10. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering, onder dankzegging, om 18.30 uur. 


