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CONCEPTVERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE 

BESTUUR, GEHOUDEN OP 17 NOVEMBER 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.G.J. de Jong (VVD), mevrouw H. Koper 

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

de heer P. Schouten (SP), de heer C.J. Schrama (Haarlem Plus), mevrouw C.Y. Sikkema 

(GroenLinks) en de heer J. Vrugt (Actiepartij)  

Afwezig: mevrouw P.J. Bosma-Piek (voorzitter), mevrouw J. Langenacker (PvdA),  
mevrouw M. Otten (Trots) en de heer M. Snoek (CDA) 

 

Mede aanwezig: 

De heer L.J. Mulder (plv. voorzitter), burgemeester B.B. Schneiders, wethouder E. Cassee, 

mevrouw I. van Tienhoven (secretaris) en mevrouw Patist (afdrlingshoofd Veiligheid en 

handhavingsregie). 

Verslag: Mevrouw M. van Hees (Notuleerservice Nederland) 

 
 

1. Opening  

 

De voorzitter opent om 17.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.  

Hij meldt de afwezigheid van drie commissieleden en de voorzitter. 

 

2. Vaststellen agenda 

 

De voorzitter geeft vervolgens aan dat de agenda is gewijzigd en aangepast aan de 

beschikbaarheid van de burgemeester en de wethouder.  

De voorgestelde agenda wordt vastgesteld.  

 

Overige punten ter bespreking 

 

3. Actieprogramma Integrale veiligheid en handhaving 2012 

 

De heer Fritz geeft aan dat zijn fractie verheugd is dat het, ondanks de bezuinigingen, gelukt is 

om gelden voor belangrijke zaken rondom veiligheid vrij te maken. Ook is de fractie van mening 

dat het programma, dat al eerder was vastgesteld, nu beter is uitgewerkt. In het stuk komt ook 

prominent terug een integraal veiligheidsbeleid en het veiligheidshuis. Het is goed dat er een 

wisselwerking is tussen de diverse afdelingen. Wel heeft de heer Fritz een vraag over het thema 

jeugd, waarop behoorlijk wordt ingezet. In dit kader gaan er binnenkort decentralisaties 

plaatsvinden en de PvdA is van mening dat dit mogelijkheden biedt. Hij is dan ook benieuwd hoe 

het college hiermee om zal gaan.  

 

De heer Rutten sluit zich grotendeels aan bij de visie van de heer Fritz. Hij mist echter enkele 

redenen die tot een bepaalde keuze hebben geleid. Er worden namelijk, binnen de kaders, acties 

ingezet en andere weer niet gedaan. Mevrouw Sikkema brengt in herinnering dat indertijd is 

aangegeven dat ingezet moet worden op middelen die werken.  
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De heer Van Driel heeft inhoudelijk niets aan te merken op deze uitwerking. Hij merkt wel op 

dat het lijkt of een klein gedeelte van de beschikbare middelen wordt ingezet op de bebouwde 

omgeving terwijl het een groot onderdeel is van het programma. Hij vraagt zich dan ook af of 

handhaving binnen de bebouwde omgeving wel genoeg prioriteit heeft.  

 

De heer Hiltemann vindt het een goed en duidelijk leesbaar stuk. Hij vraagt waarom niet alle 

indicatoren weggezet zijn ten opzichte van 2011; dat is gemakkelijker te vergelijken.  

 

De heer Schrama stelt dat de focus wordt gelegd op het centrum en op Schalkwijk hetgeen 

inhoudt dat andere wijken veiligheid niet op het gewenste niveau kunnen krijgen. In het stuk ziet 

hij ook niet hoe getracht wordt om te voorkomen dat dingen zich als een olievlek uitbreiden. 

Wanneer er zoveel aandacht wordt besteedt aan bijvoorbeeld Schalkwijk, dan gaan de 

onruststokers naar andere wijken. Vervolgens vraagt hij zich af hoe effectief een vip-aanpak is; 

daarbij stelt hij zich iets anders voor.  

 

De heer Vrugt heeft geen opmerkingen over dit stuk.  

 

Mevrouw Leitner kan zich ook vinden in het stuk. Zij is wel van mening dat er beperkte fysieke 

maatregelen worden getroffen (het veiligheidsgevoel verbeteren door bijvoorbeeld verlichting aan 

te brengen). Daarnaast mist zij dat er een koppeling gelegd kan worden tussen acties en 

doelstellingen zodat er beter geëvalueerd kan worden.  

 

Mevrouw Sikkema vindt dat het plan breed is en er goed uitziet waarbij er rekening is gehouden 

met de vastgestelde prioriteiten. Zij merkt op dat er voor de zoveelste keer sprake is van een 

veiligheidsanalyse in Schalkwijk. Volgens haar zijn deze al meerdere malen uitgevoerd waardoor 

zij zich afvraagt wat hiervan de toegevoegde waarde is. Georganiseerde criminaliteit is terecht 

een aandachtspunt en mevrouw Sikkema vraagt zich af of die bewustwording er alleen bij de 

handhavers is of ook breder in de organisatie.  

 

Portefeuillehouder Schneiders dankt de commissieleden voor de complimenten over de nota. 

Wanneer de jeugdzorg gedecentraliseerd wordt, kan dit goed in het beleid ingepast worden. Het 

college is ervan overtuigd dat de in de nota aangegeven acties gaan werken, waarop de heer 

Rutten reageert dat dit niet meetbaar is. Portefeuillehouder Schneiders vervolgt dat het een 

integraal plan bevat dat intern uitgebreid besproken is met alle betrokken afdelingen en daarnaast 

ook met de externe partijen. De interne en externe partijen werken er aan om te komen tot een 

goede samenwerking en goede communicatie. De portefeuillehouder zal er op toezien dat het 

ijkjaar steeds 2011 is. Hij benadrukt dat het feit dat bepaalde zaken (Schalkwijk, centrum) 

prioriteit hebben, niet inhoudt dat andere onderdelen geen aandacht krijgen en erkent dat er altijd 

een risico is van een waterbedeffect maar dat hiervoor wel aandacht is. Een vip-aanpak houdt in 

deze nota in dat er extra aandacht is vanuit politie en justitie. De autobranden hebben de volle 

aandacht van de politie en de portefeuillehouder heeft er vertrouwen in dat de politie dit onder 

controle gaat krijgen. Hij benadrukt dat er wel degelijk fysieke maatregelen worden getroffen, 

maar wellicht komt dit in de nota niet zo duidelijk naar voren aangezien het staand beleid is. Het 

meten van resultaten door doelstellingen en acties te monitoren zal in eerste instantie jaarlijks 

intern uitgevoerd worden maar zal wel lastig worden. De portefeuillehouder zal bekijken in 

hoeverre weer een veiligheidsanalyse in Schalkwijk toegevoegde waarde heeft. De aandacht voor 

georganiseerde criminaliteit is iets waarvan een ieder zich steeds meer bewust moet worden.  

Mevrouw Patist noemt als voorbeeld van een project dat niet is doorgegaan het 

jeugdtoezichtteam omdat het niet voldoende effect heeft gehad.  
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4. Memo Inzet Handhaving d.d. 5 oktober 2011 

 

De voorzitter geeft aan dat dit is geagendeerd op verzoek van het CDA.   

 

De heer Van Driel verwijst naar de eerder door het CDA gestelde vragen over de scheve 

verdeling van het aantal uren handhaving van de openbare omgeving (68% in het centrum, 5% in 

Schalkwijk en 10% in Noord). Het college stelde dat dit slechts de surveillance betrof maar het 

Haarlems Dagblad heeft de wijkraden geraadpleegd en die gaven aan nooit een handhaver te 

hebben gezien. Nu wordt zelfs voorgesteld om het percentage handhaving voor Noord en Oost 

voor 2012 te verlagen met 5% en in het centrum met 2% te verhogen, ondanks met memo van het 

CDA waarin wordt verzocht om de spreiding gelijkmatiger te maken. Op de vraag van de heer 

Rutten hoe het CDA de verdeling zelf dan wil zien, geeft de heer Van Driel aan dat moeilijk is 

aan te geven maar een verdeling waarbij 70% in het centrum plaatsvindt en waarbij de rest van 

Haarlem het moet doen met 30%, is een scheve verhouding. De heer Rutten reageert dat 

handhavers volgens hem ingezet moeten worden daar waar het nodig is, waarop de heer Van 

Driel aangeeft dat zijn bezwaar is dat vanuit het college in eerste instantie is erkend dat er een 

scheve verhouding was en dat er vervolgens een nieuw voorstel komt waarin de verhoudingen 

nóg schever liggen.  

 

Mevrouw Leitner geeft aan dat D66 juist zo tevreden is dat er nu een systeem ligt van 

informatiegestuurde handhaving waardoor er praktisch en flexibel ingezet kan worden.  

 

De heer Hiltemann stelt dat het feit dat er in sommige wijken nooit handhavers worden gezien, 

resulteert in een situatie waarin de bewoners er geen vertrouwen meer in hebben dat er actie 

wordt genomen op hun klachten en deze daarom maar niet meer melden. Een overzicht geeft aan 

dat er in drie maanden helemaal geen uren zijn ingevuld bij Oost en Zuidwest en de heer 

Hiltemann vindt dat onacceptabel. Mevrouw Sikkema wijst er op dat er wel realistisch gebleven 

moet worden binnen de beperkingen die er nu eenmaal zijn. De heer Hiltemann wijst er op dat 

alle inwoners van Haarlem recht hebben op aandacht vanuit handhaving.  

 

De heer Schrama stelt dat er in Noord voor tien maanden weinig of geen surveillance-uren staan 

en voor twee maanden erg veel, waarschijnlijk omdat er toen kermis was. Daardoor is het 

gemiddelde wel redelijk. Via een onlangs aangenomen motie wordt geregeld dat 

evenementenuren separaat geregistreerd worden en hij vraagt of dit ook gebeurt. Het verbaast de 

heer Schrama dat de scanauto niet in het centrum komt terwijl daar de meeste parkeervignetten 

zijn.  

 

De heer Fritz is verheugd dat het CDA dit onderwerp heeft geagendeerd. De PvdA is voorstander 

van vraaggestuurde en slimme handhaving maar hoort ook veel vragen van burgers waarom de 

verdeling zo scheef is en erkent dat hij hierop geen adequaat antwoord kan geven. Hij vraagt dan 

ook inzicht in de problemen die er in het centrum zijn die zoveel extra handhaving vragen.  

 

De heer Vrugt vraagt aandacht voor de verruiming van de winkeltijden zodat de handhaving 

daarop wordt aangepast. In dit kader noemt de heer Vrugt ook het parkeerbeleid.  

 

Portefeuillehouder Schneiders wijst er op dat de huidige manier van handhaving nog niet zo lang 

wordt gehanteerd. Hij benadrukt dat het voorliggende voorstel op een serieuze manier tot stand is 
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gekomen – het aantal meldingen is bepalend voor de capaciteitsverdeling - maar dat hij open staat 

voor suggesties ter verbetering. Hij is wel van mening dat het erg moeilijk is om beleid te maken 

op de opmerkingen van de burgers uit de woonwijken. Het is een feit dat er in het centrum en in 

bepaalde woonwijken, waar meer risicogroepen wonen, meer behoefte is aan handhaving en dat 

kan zo ook verklaard worden aan de burgers. De heer Fritz verzoekt de burgemeester om dit toch 

verder uit te werken per stadsdeel zodat het duidelijker wordt en hierop gereageerd kan worden. 

Dit zegt de heer Schneiders toe evenals dat hij zal uitzoeken hoe het kan dat er in sommige 

wijken gedurende een aantal maanden geen enkel handhavingsuur is geboekt. In het kader van de 

nieuwe regeling voor opening van de winkels zal de daarbij behorende handhavingscapaciteit in 

beeld worden gebracht; hiervoor zijn wel al gelden gereserveerd.  

Mevrouw Patist geeft aan dat de wijken die niet door handhavers zijn bezocht wel bezocht zijn 

door bikers, de scanauto en dergelijke.  

 

De heer Van Driel kondigt aan dat het CDA overweegt hierover een motie vreemd in te dienen.  

 

De voorzitter rondt dit agendapunt af.  

 

5. Uitstapprogramma prostitutie 

 

Mevrouw Bakker is manager van het Scharlaken Koord en spreekt in. Zij geeft aan dat er op dit 

moment veel hulpaanvragen zijn. Het Scharlaken Koord is ook bezig met een contactprogramma 

voor Oost-Europese vrouwen. Naast de hulpverlening is er ook een afdeling die preventiewerk 

verricht waarbij trainingen worden gegeven in weerbaarheid en informatie wordt gegeven over 

loverboys. Zij wijst er op dat het Scharlaken Koord indertijd benaderd is door de gemeente 

Haarlem omdat zij uitgekozen waren tot een van de meest veelbelovende projecten en mevrouw 

Bakker is van mening dat dat in Haarlem is waargemaakt. Het Scharlaken Koord heeft niet alleen 

het vertrouwen van de vrouwen maar ook van andere partijen. Mevrouw Bakker hoopt van harte 

dat de commissie ook vertrouwen blijft hebben in het Scharlaken Koord.  

Er zijn vanuit de commissie geen vragen voor mevrouw Bakker. 

 

Mevrouw Sikkema stelt dat het er nu om gaat hoe de tot dit doel toegezegde gelden worden 

ingezet. Hiertoe zijn er verschillende alternatieven genoemd waarvan er voor GroenLinks twee 

realistisch zijn: doorgaan met het Scharlaken Koord of verder gaan met P&G292. Het is nog niet 

helemaal duidelijk wat P&G292 kan bieden. Mevrouw Koper zegt echter wel meer duidelijkheid 

te hebben. Mevrouw Sikkema vervolgt dat sommige fracties moeite hebben met het Scharlaken 

Koord omdat dit een christelijk uitgangspunt heeft. Echter, Haarlem werkt nu al enige tijd met 

hen samen en een evaluatie heeft aangegeven dat zij goed werk doen, een breed programma 

hebben en een goed netwerk hebben. Daarom geeft GroenLinks er de voorkeur aan om met hen 

verder te gaan. Daarmee wordt ook voorkomen dat er een nieuwe samenwerking moet worden 

opgestart met alle perikelen van dien. In deze sector werkt moraliserend optreden averechts en 

daarom doet het Scharlaken Koord dat niet. Mevrouw Sikkema vindt echter wel dat in het 

voorliggende stuk erg naar het Scharlaken Koord wordt toegeschreven en wil meer inzicht in de 

mogelijkheden van P&G292. Aangezien dit wel enige tijd kan duren, stelt GroenLinks voor om 

volgend jaar door te gaan met het Scharlaken Koord en tegelijkertijd te bekijken welke 

alternatieven er zijn. Dit is dan gekoppeld aan de motie die door GroenLinks vorige week is 

ingediend.  

 

De heer Reeskamp sluit zich aan bij de visie van GroenLinks. D66 heeft ook de principiële 

remmingen en is ook van mening dat de nota erg naar het Scharlaken Koord wordt toegeschreven. 

Het Scharlaken Koord doet goed werk.  
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De heer Vrugt sluit zich ook volledig aan bij de visie van GroenLinks. 

 

De heer Schrama is van mening dat het Scharlaken Koord goed werk doet en hij gaat met hen 

graag verder.  

 

De heer Schouten heeft geconstateerd dat, in verband met de huidige crisis, er bij vrouwen veel 

belangstelling is om in de prostitutie te werken. Hij is er voorstander van om veel te focussen op 

het preventieve onderdeel. Wanneer de vrouwen eenmaal in het vak zitten, is er alleen nog 

behoefte aan begeleiding. Ook hij vindt dat de nota wel erg op het Scharlaken Koord stuurt. De 

heer Schouten heeft contact gehad met De Rode Draad, de vakbond van de prostituees, en van 

daaruit is aangegeven dat zij dit project in Haarlem graag willen gaan runnen, tegen veel lagere 

kosten. De heer Schouten stelt dan ook voor om opnieuw om de tafel te gaan zitten met de 

verschillende instanties die zich met prostitutie bezig houden. Het meest ideale scenario voor hem 

is samenwerking tussen De Rode Draad en P&G292. SP heeft grote bezwaren tegen het 

Scharlaken Koord en twijfelt aan het door hen genoemde succesgetal. Hij vraagt zich af of het 

aantal geregistreerde prostituees inmiddels bekend is.  

 

De heer Van Driel ziet geen enkele aanleiding om de samenwerking met het Scharlaken Koord te 

stoppen.  

 

De heer Rutten geeft aan dat de VVD sterke voorkeur heeft voor een neutrale instelling maar wil 

wel pragmatisch blijven. Zijn fractie opteert dan ook voor optie 3: P&G nader uitwerken waarna 

gekozen kan worden tussen opties 2 en 3.  

 

Mevrouw Koper deelt de visie van de VVD. Ook de PvdA geeft de voorkeur aan een niet-

gelovige organisatie en zou graag zien dat het uitstapprogramma van het Scharlaken Koord wat 

breder was. Zij wijst er op dat De Rode Draad ook een goed netwerk heeft. Het zou wenselijk zijn 

dat zowel P&G292 als De Rode Draad als het Scharlaken Koord in dezen kunnen samenwerken. 

De PvdA geeft voorkeur aan P&G292 in samenwerking met een andere partij. 

 

Portefeuillehouder Schneiders verwijst naar de eerder gevoerde discussie hierover en wijst erop 

dat er een principiële kant aan dit programma zit. Haarlem heeft veel organisaties op christelijke 

grondslag en hij maakt er bezwaar tegen dat deze organisaties, die veel goed werk doen, om hun 

grondslag worden uitgesloten. Hij ontkent dan ook dat het Scharlaken Koord dit werk doet om 

zieltjes te winnen en staat voor gelijke behandeling. Mevrouw Koper reageert dat de missie van 

het Scharlaken Koord wel erg gefocust is op evangelisatie en dat hulpverlening een onderdeel is. 

Daarnaast heeft de PvdA tijdens de discussie van indertijd aangegeven een brede discussie te 

willen voeren over hoe om te gaan met christelijke organisaties waarop de heer Schneiders 

toentertijd heeft aangegeven hieraan geen behoefte te hebben. De heer Reeskamp is van mening 

dat van het toen gevoerde debat een te selectieve voorstelling wordt gegeven.Waar het om ging 

was het feit dat het Scharlaken koord mensen uitsloot bij hun sollicitaiteprocedures. 

Portefeuillehouder Schneiders concludeert dat alle fracties van mening zijn dat alle organisaties, 

ongeacht de achtergrond, een gelijke kans moeten krijgen. Hij benadrukt dat het college hier 

neutraal in zit en een faciliterende functie heeft. Het Scharlaken Koord heeft in dit programma 

haar sporen verdiend. Hij stelt voor de nadere informatie vanuit P&G292 af te wachten, dit zou 

volgende week binnen kunnen komen, zodat de raad, nog voor het einde van het jaar, een 

evenwichtige keuze kan maken. De heer Schouten geeft aan dat er maandagavond een gesprek 

plaatsvindt met de Rode Draad maar portefeuillehouder Schneiders houdt zich hiervan afzijdig. 

Hij vindt het voorstel van GroenLinks het meest pragmatisch. 

Portefeuillehouder Schneiders concludeert dat een aantal partijen toch behoefte heeft om het 

alternatief van P&G292 verder uit te werken. Hij stelt voor dat hierover iets wordt vastgelegd en 
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dat de nota hiermee wordt aangevuld. Zodoende is er een gelijk aanbod van het Scharlaken Koord 

en P&G292 waarover dan in december nog een besluit kan worden genomen.  

 

De voorzitter sluit dit onderdeel af.  

 

De voorzitter schorst de vergadering voor een pauze.  

De voorzitter heropent de vergadering en heet de heer Cassee welkom.  

 

Ter advisering aan de raad 

6. Evaluatie (bouw-)leges 

 

De heer Buiten spreekt in over dit onderwerp. 

Hij gaat ervan uit dat, wanneer vergunningen voor sloop en nieuwbouw worden uitgegeven, en 

dit gevolg kan hebben voor beschermde plant- en diersoorten, het advies van de stadsecoloog 

wordt gevraagd. Tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2012-2016 verklaarde het 

college dat de kosten hiervan zijn verdisconteerd in de bouwleges. Echter, in het voorliggende 

raadsstuk vindt de heer Buiten hiervan niets terug. Dit heeft volgens hem als gevolg dat er op dit 

punt niet geëvalueerd kan worden. Als voorbeeld noemt de heer Buiten het sloop- en 

nieuwbouwproject Slachthuisbuurt Zuid, waar de stadsecoloog pas bij betrokken werd nadat het 

ministerie hierom gevraagd had bij de opdrachtgever.  

Hij verzoekt de gemeente dan ook: 

- de projecten waarover de stadsecoloog advies uitbrengt en de inhoud van dit advies openbaar te 

maken, bij voorkeur via de website van de gemeente; 

- in het voorliggende raadsstuk hieraan alsnog aandacht te besteden in de tekst en de financiële 

posten.  

 

Er zijn vanuit de commissie geen vragen voor de heer Buiten. 

 

De voorzitter bedankt de heer Buiten voor zijn inbreng en stelt dat de commissie hierop wellicht 

terugkomt bij het college.  

 

De heer Fritz is verheugd dat Haarlem qua hoogte van de bouwleges tegenwoordig tot de 

middenmoot van vergelijkbare gemeentes behoort, en niet meer tot de top 3; dat is waar Haarlem 

hoort. Wel is het nu zo dat de bouwleges niet meer kostendekkend zijn. Het omhoog brengen van 

de bouwleges zou tot gevolg kunnen hebben dat de bouwprojecten nog meer dan nu al het geval 

is door de crisis stil komen te liggen. De nota geeft aan dat er een 213A-onderzoek zal worden 

uitgevoerd, om te bekijken hoe dit weer kostendekkend kan worden gemaakt en efficiënter kan 

worden uitgevoerd, maar dit onderzoek is al in vele gemeentes uitgevoerd. De heer Fritz adviseert 

het college dan ook om die informatie te bekijken. Hij heeft ook geconstateerd dat er veel externe 

inhuur is en vraagt hoe dat teruggedrongen kan worden.  

 

De heer De Jong is van mening dat de leges niet kostendekkend te maken zijn en dat er gefocust 

moet worden op kostenbeheersing. De heer Fritz licht toe dat het op dit moment niet mogelijk is 

maar gaat ervan uit dat het later weer wel kan. De heer Van Driel wijst op de mogelijkheid van 

kostenreductie. De heer De Jong vervolgt dat hij ervan uitgaat dat de gemaakte afspraken voor 

externe inhuur ook op deze afdeling van toepassing zijn en is van mening dat er extra gelden 

gezocht moeten worden bij ‘niet op de gezondheid gerichte bedrijven’. De heer De Jong is van 

mening dat legeskosten redelijk moeten zijn. 

 

De heer Van Driel stelt dat kostenreductie staat als aanbeveling voor de lange termijn maar hij 

zou graag zien dat dit een korte termijn aanbeveling wordt. Hij vraagt waarom de leges voor 
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drugs, prostitutie en dergelijke wel kostendekkend worden gemaakt.  

 

De heer Hiltemann vraagt ook aandacht voor de externe inhuur en de kostenbeheersing. Hij stelt 

dat de bouwleges worden berekend over het bestek en vraagt zich af of er wel eens is overwogen 

om die te baseren op de werkelijke bouwkosten aan het einde van het project. Het verbaast hem 

dat er voorgesteld wordt om leges van 100 euro in te voeren vanuit de APV waarbij de 

sluitingsuren per drie jaar worden berekend. Hiervoor wordt toch dezelfde prijs gerekend als voor 

die van voor één jaar.  

 

De heer Schrama vindt het verbazingwekkend dat er een heleboel kosten omlaag gaan terwijl de 

gemeente geen voorstellen doet voor kostenreductie binnen de organisatie. Mevrouw Hoffmans 

interrumpeert en wijst er op dat er in de nota op verschillende plekken wordt aangegeven dat er 

gekeken wordt naar mogelijkheden voor kostenreductie binnen de organisatie. De heer Schrama 

erkent dat er wat dat betreft in deze nota meer is opgenomen dan in de begroting maar wijst er op 

dat in geval van externe inhuur in ieder geval die kosten gedekt moeten zijn. Hij vraagt zich af 

waarom Haarlem de enige is die een plafond heeft ten aanzien van bouwleges.  

 

De heer Vrugt vraagt de wethouder om te reageren op de inspreker. Ook hij vindt het vreemd dat 

Haarlem de enige gemeente is die een plafond hanteert en stelt voor dit te schrappen. De heer 

Fritz reageert dat het in deze tijd niet wenselijk is om het plafond af te schaffen. De heer Vrugt 

vervolgt dat hij ook voorstander is van handhaving op de bouwsom. Volgens hem is er ook wel 

efficiencywinst te behalen. Hij begrijpt de koppeling van de sloopkosten aan de bouwkosten niet.  

 

De heer Reeskamp stelt dat het plafond indertijd is ingesteld omdat er twee grote projecten van 

de gemeente waren. Hij herinnert zich dat er rond 2002 veel winst werd behaald met de 

bouwleges; in 2004 werd dit een verliespost. Hij vraagt wat er is gedaan met de aanbevelingen 

die in 2006 over dit onderwerp zijn gedaan en vraagt zich ook af of het 213A onderzoek wel 

nuttig is. Aangezien de bouwleges momenteel een verliespost van vier miljoen euro vormen, is 

Haarlem het aan zichzelf verplicht om hierop actie te nemen. De heer Reeskamp vraagt daarnaast 

waarom externen steeds ingehuurd worden en of het KAFI-rapport geactualiseerd kan worden. 

D66 wil dat er binnen drie maanden een plan voor ‘quick wins’ komt en nog voor de kadernota 

een structureel verbeteringsplan voor het beoordelen van de Wabo-aanvragen. De heer Reeskamp 

benadrukt dat dit een punt van grote zorg is.  

 

Mevrouw Hoffmans geeft aan geschrokken te zijn van de bedragen die er op de leges worden 

toegelegd en ook zij ontvangt graag nog voor de kadernota een verbeteringsplan. GroenLinks is 

er ook voorstander van om de adviezen van de stadsecoloog openbaar te maken. De heer De Jong 

vraagt haar hoe belangrijk het is dat Haarlem qua leges concurrerend is met de omliggende 

gemeenten, waarop mevrouw Hoffmans aangeeft dat dat een moeilijk onderwerp is temeer daar 

Haarlem niet gemakkelijk te vergelijken is met omliggende gemeentes.  

 

Wethouder Cassee stelt dat het bij de discussie gaat om kostenreductie waarbij de gemeente zich 

niet uit de markt moet prijzen. Sinds vorig jaar is er een systeemwijziging aangekondigd maar dit 

blijkt gecompliceerder dan verwacht. Er is wel een aantal dingen gedaan: er is een nota 

Ruimtelijke kwaliteit gemaakt; eind deze maand wordt er een planning gepresenteerd waarin 

wordt aangegeven hoe de inrichting van de ruimtelijke planning geoptimaliseerd kan worden. Het 

213A-onderzoek over de VAT/VTU is bijna gereed en daarin zit een aantal elementen dat 

betrekking heeft op de bouwleges. Het stroomlijnen van de organisatie is iets waarmee veel tijd 

gemoeid is. De wethouder zegt toe dat het verbeterplan er komt voor de kadernota.  

Daarnaast geeft hij aan dat er in Haarlem een systeem wordt gehanteerd dat op foutloos werken is 

ingericht maar dat heeft wel tot gevolg dat er veel geld in gaat zitten. Wanneer Haarlem kosten 
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wil besparen, moet zij dit loslaten en een bepaald risico accepteren. In dat kader zou dan besloten 

moeten worden om de tekeningen van gerenommeerde bureaus marginaal te toetsen. De 

wethouder benadrukt dat de kostenbesparing hier zijn volledige aandacht heeft. De heer 

Reeskamp geeft aan dat D66 voorstander is van marginale toetsing daar waar dat mogelijk is. 

Wethouder Cassee vervolgt dat er voor 1,4 miljoen euro intern wordt doorbelast en dit wordt 

geboekt als externe kosten; wanneer er marginaal getoetst gaat worden, is dit niet meer nodig. Dat 

betekent echter wel weer interne leegloop. De heer Reeskamp verzoekt de wethouder om 

schriftelijk aan te geven welke vakafdelingen het dan betreft, waarop de wethouder aangeeft dat 

dit staat in het binnenkort te verwachten VAT/VTU-rapport. Graag bespreekt de wethouder met 

de commissie of overgegaan moet worden tot diverse niveaus van service bij de leges en in 

hoeverre leges kostendekkend moeten zijn. Het plafond is ingesteld omdat de gemeente moet 

kunnen onderbouwen waarom een bepaald bedrag aan leges wordt gefactureerd. De heer 

Reeskamp is van mening dat dat uitgangspunt voor alle legesaanvragen van toepassing moet zijn. 

Wethouder Cassee stelt dat typisch commerciële bedrijven soms iets zwaarder worden belast, 

waarop de heer Van Driel aangeeft dat dat in geval van een rechtszaak geen steekhoudend 

argument is. Wethouder Cassee zal schriftelijk terugkomen op de inzet van de stadsecoloog. 

Wanneer de afdeling het gevoel heeft dat de bestekkosten niet in overeenstemming zijn met de 

werkelijke kosten, dan wordt extern advies gevraagd. Hij stelt voor dit onderdeel mee te nemen in 

de discussie over het stelsel.  

 

Tweede termijn 

 

De heer Fritz geeft aan dat de PvdA positief adviseert. 

 

De heer De Jong stelt dat ook de VVD positief adviseert. 

 

De heer Van Driel zegt dat ook het CDA positief adviseert maar wel met de opmerking dat de 

resultaten van de door te voeren kostenreductie volgend jaar al zichtbaar zijn.  

 

De heer Hiltemann heeft nog geen antwoord op zijn vraag waarom er gekozen is om 100 euro 

leges eenmaal per drie jaar te berekeningen voor vergunningen uit de APV, waarop wethouder 

Cassee ten aanzien van het laatste aangeeft dat daartoe is besloten omdat daaraan minder werk is. 

De heer Hiltemann wijst er op dat er dan wel inkomsten gemist worden die worden 

gecompenseerd door de APV extra te belasten. Wethouder Cassee reageert dat ook naar 

redelijkheid gekeken moet worden. De heer Hiltemann kan zich hier toch niet in vinden maar 

geeft wel aan dat de SP waarschijnlijk positief zal adviseren.  

 

De heer Schrama stelt dat Haarlem Plus positief adviseert maar hij wacht nog wel op nadere 

informatie en hij sluit zich aan bij het voorstel van de SP. 

 

De heer Vrugt adviseert overwegend positief maar er zijn nog wel enkele onduidelijkheden. 

Verder geeft hij aan dat zijn fractie zal amenderen rondom het plafond van de bouwleges en de 

koppeling met slopen. 

 

De heer Reeskamp zal ook positief adviseren waarbij hij wel hoopt dat er nu eindelijk voortgang 

komt. D66 maakt wel een voorbehoud voor besluitpunt 2.1 (100 euro leges voor de APV); deze 

regeling moet wel kostendekkend zijn. Ook verwacht hij van de wethouder een overzicht waarin 

wordt aangegeven wat er van het KAFI-rapport terecht is gekomen en in hoeverre dat rapport nog 

actueel is. Wethouder Cassee zegt dit toe. De heer Reeskamp geeft aan dit onderdeel als 

bespreekpunt voor de raad te willen agenderen. 
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Mevrouw Hoffmans stelt dat GroenLinks positief adviseert en wacht op de antwoorden van de 

wethouder.  

 

De voorzitter concludeert dat dit als bespreekpunt geagendeerd zal worden en hij sluit dit 

onderdeel af.  

 

Overige punten ter bespreking 

 

7. Spreektijd voor belangstellenden 

 

Mevrouw Jans vertegenwoordigt het Bureau Discriminatiezaken en wijst op het onlangs door hen 

gepubliceerde rapport ‘Trend op Incident’ dat gaat over vijandigheid tegenover lhbt’s (lesbiennes, 

homo’s, biseksuelen en transgenders). Gebleken is dat er in Kennemerland iets meer incidenten 

worden gemeld dan elders in het land waarbij het hoofdzakelijk gaat om gevoelens. Het feit dat er 

meer wordt gemeld, houdt niet automatisch in dat de daadwerkelijke discriminatie is toegenomen. 

Op scholen blijkt homoseksualiteit vaak een groot taboe; hierop wordt vanuit het Rijk actie 

genomen. Middels Pink Panel doet het bureau onderzoeken en daaruit blijkt onder andere dat de 

gevoelens van veiligheid van homoseksuelen lager zijn geworden. In het kader van het Roze Jaar 

vraagt Bureau Discriminatiezaken aan de gemeente om in dat jaar het onderwerp veiligheid 

jegens homoseksuele mannen en vrouwen vaker te agenderen in de veiligheidsdriehoek. 

Daarnaast verzoekt mevrouw Jans om in de communicatie-uitingen van de gemeente vaker een 

homoseksueel stel te gebruiken, bijvoorbeeld via de website. Bureau Discriminatiezaken wil het 

onderzoek na 2012 herhalen waarbij het voorliggende rapport als nulmeting wordt beschouwd.  

 

De heer De Jong vraagt of het meer gaat om de media-uitingen of om het versterken van het 

gevoel van onveiligheid, waarop mevrouw Jans aangeeft dat zij het gevoel heeft dat de tolerantie 

minder wordt waarbij de media zeker een rol spelen. Zij denkt dat de gevoelens van onveiligheid 

terecht zijn. De focus zou moeten liggen op de middelbare scholen. Hij stelt voor om het 

onderzoek te agenderen. De commissie gaat mee met dit voorstel. 

 

De voorzitter bedankt mevrouw Jans voor haar bijdrage en neemt twee exemplaren van het 

rapport in ontvangst. Hij geeft het aan de griffier ter verspreiding.  

 

8. Conceptverslag van de commissie Bestuur d.d. 27 oktober 2011 

 

De voorzitter stelt voor om dit agendapunt, in verband met de beperkte tijd die er nog is, door te 

schuiven naar de volgende vergadering.  

 

9. Rondvraag 

 

De voorzitter stelt verzoekt de commissieleden hun vragen per e-mail in te dienen.  

 

De heer Rutten kondigt aan dat hij per e-mail vragen zal indienen bij de burgemeester over de 

overlast van studentencafé De Koning en hoe lang de illegale demonstratiecamping aan de 

Parklaan wordt getolereerd. 

 

Mevrouw Leitner geeft aan mondeling aan de burgemeester te hebben gevraagd wanneer het 

onderzoek naar het brandveiliger maken van De Appelaar openbaar wordt gemaakt en hoe het zit 

met het niet beschikbaar zijn van C2000 in Pathé en de brandveiligehid van de Appelaar. 
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10. Agenda komende commissievergadering 

 

De voorzitter verzoekt ook hiervoor agendapunten per e-mail aan te leveren.  

De heer De Jong geeft aan Mutare te willen agenderen. 

 

11. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 19.55 uur.    


