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CONCEPTVERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE 

BESTUUR, GEHOUDEN OP 24 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 

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

F.H. Reeskamp (D66), de heer P. Schouten (SP) en mevrouw C.Y. Sikkema (GroenLinks)  

Afwezig: mevrouw P.J. Bosma-Piek (voorzitter), mevrouw H. Koper (PvdA), de heer 

W.J. Rutten (VVD), de heer C.J. Schrama (Haarlem Plus), de heer M. Snoek (CDA) en de heer 

J. Vrugt (Actiepartij) 

Mede aanwezig: 

De heer L.J. Mulder (plv. voorzitter), wethouder P.J. Heiliegers en mevrouw I. van Tienhoven 

(secretaris) 

 

Verslag: mevrouw M. van Hees (Notuleerservice Nederland) 

 
 

1. Opening  

 

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

 

De voorzitter geeft het woord aan de inspreekster van vanavond, mevrouw Van der Wilt.  

De burgemeeester is vanavond niet aanwezig, maar de opmerkingen van mevrouw Van der Wilt 

worden vastgelegd in het verslag en op de band en daarop zal de burgemeester reageren. Wij als 

commissie zullen dit ook in de gaten houden.  

 

2. Spreektijd voor belangstellenden  

 

Mevrouw Van der Wilt vraagt aandacht voor twee fietssituaties. Zij heeft al meer dan twintig 

jaar een sieradenkraam in Haarlem en ervaart het wildparkeren van fietsen als buitensporig. Haar 

kraam wordt regelmatig ingebouwd tussen de fietsen. Daarnaast is het onesthetisch. Het tweede 

punt is dat de Gierstraat tot voetgangersgebied behoort, maar hier wordt ook uitgebreid gefietst. 

In juni is mevrouw Van der Wilt aangereden door een fietser waaraan zij blijvend letsel heeft 

overgehouden. Zij verzoekt de gemeente dan ook om te bekijken of er een mogelijkheid is om de 

media te gebruiken om de fietsers meer te attenderen op hun verantwoordelijkheden (bijvoorbeeld 

een vlag boven de weg). Zij hoopt dat dit, in het kader van de veiligheid, kan verbeteren en dat 

het wildparkeren van fietsen wordt aangepakt. Ook is er vaak onduidelijkheid waar fietsen wel en 

waar niet geparkeerd kunnen worden.  

 

De heer Reeskamp is van mening dat hierop actie moet worden genomen, maar de Gierstraat is 

volgens hem een onderdeel van het fietsnetwerk in Haarlem. Dit laat onverlet dat fietsers hun 

snelheid, met name tijdens winkeluren, moeten aanpassen aan de voetgangers.  

Mevrouw Van der Wilt stelt dat het een voetgangersgebied is waar fietsers zijn toegestaan.  

 

3. Vaststellen agenda 

 

De voorzitter stelt dat er slechts één adviesstuk op de agenda staat, de aanbesteding van 
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accountantswerkzaamheden. De wethouder heeft aangegeven dat de geheimhouding hier geen 

probleem is, alles kan in het openbaar, met dien verstande dat het in het stuk genoemde bedrag 

wel vertrouwelijk is. Het onderdeel kan dus in het openbaar besproken worden, maar het bedrag 

mag niet genoemd worden.  

Vanuit deze behandeling komt er een raadsstuk voor de raad van 1 december en dat stuk wordt 

ook openbaar, evenals het rapport van Cornielje.  

De heer Vrugt heeft een e-mail gestuurd met opmerkingen over dit agendapunt met het verzoek 

om dit in de notulen op te nemen. Dat kan niet aangezien in de notulen alleen staat wat hier 

besproken wordt, maar de griffie heeft voorgesteld om de opmerkingen van de heer Vrugt in de 

volgende vergadering als ingekomen stuk op te nemen.  

 

4. Conceptverslag van de commissie Bestuur d.d. 6 oktober 2011 en 3 november 2011 

 

Conceptverslag d.d. 6 oktober 2011 

Dit verslag is opnieuw gemaakt en de heer De Jong kan zich hierin nu vinden.  

Mevrouw Hoffmans verwijst naar pagina 3 en wil in de tweede zin tussen ‘uitspraak’ en ‘erg’ het 

woord ‘echter’ toegevoegd zien.  

Het verslag wordt, met inachtneming hiervan, vastgesteld.  

 

Conceptverslag d.d. 3 november 2011 

Mevrouw Sikkema geeft aan dat zij wel aanwezig was tijdens deze vergadering.  

Met inachtneming hiervan wordt ook dit verslag vastgesteld. 

 

Ter advisering aan de raad 

 

5. Aanbesteding accountantswerkzaamheden 

 

De voorzitter stelt voor om eerst het woord te geven aan de voorzitter van de auditcommissie. 

Daarna krijgt de wethouder gelegenheid om te reageren.  

Vervolgens is het woord aan de commissie.  

Het is een bijzondere situatie met twee raadsstukken, een stuk van de auditcommissie met een 

raadsvoorstel en een stuk van B en W. Het stuk van B en W moet worden gezien als de visie van 

B en W op het voorstel van de auditcommissie. Wethouder Heiliegers bevestigt dit en hij 

benadrukt dat de definitieve besluitvorming ligt bij de auditcommissie en de raad.  

 

Mevrouw Sikkema meldt dat het een langdurig proces is geweest om samen met het projectteam 

te komen tot een projectplan en een programma van eisen. Op de meeste onderwerpen is 

overeenstemming gekomen. Er is geen overeenstemming gekomen over twee punten. De raad is 

bevoegd om de accountant te kiezen en heeft de auditcommissie ingesteld om die taak uit te 

voeren. Mevrouw Sikkema benadrukt dat de auditcommissie onafhankelijk en niet politiek is. Er 

is samengewerkt met het ambtelijk apparaat en de accountant. Op basis van de diverse 

ingewonnen adviezen is de auditcommissie tot een standpunt gekomen en zij heeft dit verwoord 

in een advies. De wensen van het college en het projectteam zijn alleen dan meegenomen 

wanneer de auditcommissie zich hierin kon vinden. Door de onenigheid over twee punten heeft 

het college, helaas, besloten het politiek te maken en het legt daarmee druk op de coalitiepartners. 

Daarbij wordt ook voorbij gegaan aan de onafhankelijke rol van de auditcommissie en de 

bevoegdheid van de raad. Mevrouw Sikkema wil duidelijk het punt maken dat, wanneer de raad 

dit accepteert, wij ons wel moeten afvragen wat de meerwaarde van de auditcommisie is.  

Wat betreft de inhoud van het programma van eisen is over twee onderwerpen geen 

overeenstemming bereikt. Het projectteam wil het programma van eisen niet aanpassen aan de 

wensen van de auditcommissie en daarom is in het raadsvoorstel aangegeven welke punten de 
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auditcommissie graag anders wil zien. De commissie kan zich hierover beraden. De 

auditcommissie is uitgegaan van twee gedachten: de raad zo goed mogelijk dienen in haar rol en 

ervoor zorgen dat de raad haar functie als controlerend orgaan zo goed mogelijk kan uitoefenen.  

 

Wethouder Heiliegers bevestigt dat het een belangrijk en moeilijk proces is geweest. De 

rekenkamercommissie en de rapporten van de accountant zijn altijd duidelijk geweest in de 

financiële situatie van de gemeente. De wethouder benadrukt dan ook het belang van 

samenwerking om de gemeentelijke huishouding weer op orde te krijgen. De rolvastheid van alle 

betrokkenen in dit proces was niet altijd helder en duidelijk. Hij waardeert het dat de adviezen 

van het college serieus zijn genomen. Het college heeft er echter aan gehecht om het advies van 

het college in te brengen. Niet om het politiek te maken, maar om te onderstrepen dat ze het graag 

samen willen doen en dat het college er op een aantal aspecten naar gekeken heeft. Het gaat dan 

om het team dat samen met de raadsleden de selectie doet en dan met name over het percentage 

rondom de fouttolerantie in de jaarrekening. Wat betreft het laatste geeft het college stellig het 

advies om het accountbesluit decentrale overheden te volgen.  

 

Mevrouw Hoffmans geeft aan in eerste instantie verbaasd te zijn dat er twee raadsvoorstellen zijn 

voor een onderwerp. Zij had het gepaster gevonden wanneer het college middels een brief had 

gereageerd op het raadsvoorstel van de auditcommissie. Zij is echter verheugd nu te vernemen dat 

het college wel de juiste procedure voor ogen heeft. Ook is mevrouw Hoffmans verbaasd over het 

1% tollerantiegrens  voorstel van het college. Het college heeft altijd hoge eisen gesteld aan de 

financiële huishouding van de gemeente. Er is veel mis in de ambtelijke organisatie en dit willen 

wij, samen met de financiën, op orde brengen. In dat kader zou juist die 0,5% aangehouden 

moeten worden en daarmee sluit zij zich aan bij de auditcommissie. De auditcommissie is het 

college ruimschoots tegemoet gekomen door bij de selectie voor de keuze van de accountant twee 

collegeleden in het selectieteam toe te laten en zij vraagt zich dan ook af waarom het college de 

stemverhouding verandert in 3:4. De reactie van de auditcommissie is (nog) niet verwerkt in het 

programma van eisen en mevrouw Hoffmans vraagt zich af hoe dat kan of wat de reden daarvan 

is.  

 

Mevrouw Langenacker uit ook haar verbazing dat er twee stukken voorliggen en vindt het 

jammer dat het college en de auditcommissie hier samen niet uit zijn gekomen. Zij bedankt en 

complimenteert de auditcommissie. Het voorliggende voorstel ziet er goed uit. Wat de 

stemverhouding betreft is zij verbaasd dat het college of de ambtelijke organisatie een stem krijgt 

in de keuze voor de accountant; dit zou volledig bij de raad moeten liggen. Mevrouw Langeacker 

vraagt de auditcommissie waarom hiertoe is besloten. Twee stemmen vindt zij al veel en drie echt 

onacceptabel. Ten aanzien van de goedkeuringstolerantie geeft zij aan dat de normverandering 

naar 1% niet goed genoeg is onderbouwd.  

 

De heer De Jong vraagt ook waarom de 1%-grens nu opeens zo belangrijk gaat worden terwijl de 

jaarrekening voor 2011 nog beoordeeld gaat worden op 0,5% en ze op dit percentage al acht jaar 

een goedkeuringsverklaring krijgen.  

 

De heer Van Driel stelt dat de raad in haar controlerende functie de aanbesteding van de 

accountant bepaalt en daarom is het onbegrijpelijk dat het college zich mengt in deze procedure 

en daardoor politiek is geworden. Hij vraagt een verklaring voor het feit dat het college in overleg 

treedt met coalitiepartners. Het CDA beschouwt het voorstel van de auditcommissie als het enige 

voorstel en gelukkig is het college inmiddels ook tot deze conclusie gekomen. Het CDA is van 

mening dat het huidige beleid voor de goedkeuringstolerantie voortgezet dient te worden. De 

accountantscontrole is een instrument ter ondersteuning van de controlerende taak van de raad; 

het geeft de raad een signaal over de financiële bedrijfsvoering over een jaar. Een 
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stemverhouding van 4:2 lijkt het CDA redelijk. Tot slot merkt de heer Van Driel op dat het 

ongewenst is dat het college het programma van eisen nog niet heeft aangepast aan de wens van 

de auditcommissie gezien de tijdsdruk die er is. Het bijgevoegde rapport ‘interne beheersing in 

ontwikkeling’ wil het CDA apart agenderen voor deze commissie.  

 

De heer Hiltemann merkt als lid van de auditcommissie op dat hij zich heeft geërgerd aan het feit 

dat de wethouder dit met de coalitiepartners heeft besproken. Hij voelde zich zowel als 

fractievoorzitter als als lid van de auditcommissie behoorlijk geschoffeerd. Hij benadrukt dat de 

auditcommissie niet politiek is. Het handelen van de wethouder heeft ertoe geleid dat de heer 

Hiltemann zijn positie binnen de auditcommissie opnieuw wil bezien.  

 

De heer Schouten is van mening dat er geen enkele reden is om de tolerantiegrens te verhogen, 

eerder om te verlagen. De SP zal het stuk van de auditcommissie volgen.  

 

Mevrouw Otten is ook van mening dat de auditcommissie niet politiek getint had mogen worden 

en betreurt het ook dat de oppositiepartijen niet geïnformeerd zijn over de acties van de 

wethouder. TROTS zal het voorstel van de auditcommissie volgen. De fractie staat niet negatief 

tegenover de verhoging van de tolerantiegrens, maar is wel geïnteresseerd in een goede 

onderbouwing. 

 

De heer Reeskamp sluit zich aan bij alle voorstaande sprekers. D66 volgt de auditcommissie in 

de analyse hoe de procedure zou moeten lopen. Hij vindt dat het college een onjuiste inschatting 

heeft gemaakt door zich hierin te mengen. Ook D66 staat niet bij voorbaat afwijzend tegenover 

verhoging van de tolerantiegrens, maar neigt ernaartoe om het te houden op 0,5%. De heer 

Reeskamp gaat ervan uit dat de auditcommissie nu met een aanvullende analyse komt over hoe 

nu verder. De onderbouwingen van zowel de auditcommissie om de tolerantiegrens op het 

huidige niveau te houden als die van het college om te pleiten voor 1% zijn onvoldoende om op 

basis daarvan advies uit te kunnen brengen. De heer Reeskamp vraagt aan de wethouder wat de 

risico’s zijn wanneer de raad besluit om dit op 0,5% houden. Hij verzoekt de wethouder om dit 

schriftelijk uit te werken.  

 

Mevrouw Sikkema reageert dat de auditcommissie niet heeft vastgehouden aan de 

stemverhouding 4:0 omdat zij het ziet als een gemeenschappelijk proces, maar zij heeft wel geëist 

dat de auditcommissie dan een sterkere stem heeft. De auditcommissie wil vasthouden aan die 

0,5% omdat het voorstel van het college (1% naar buiten en de raad informeren bij 0,5%) 

verwarrend is. Ook omdat de financiën nu nog niet onder controle zijn, is het beter om een lager 

percentage aan te houden zodat de organisatie onder druk gezet blijft. De heer Hiltemann voegt 

hieraan toe dat de controller verwacht de financiën volgend jaar aardig op orde te hebben, maar 

dat het nieuwe contract pas volgend jaar ingaat.  

 

Wethouder Heiliegers benadrukt dat hij zich realiseert dat de raad beslist en dat de 

auditcommissie de raad adviseert. Het is absoluut niet aan de orde dat met het advies van het 

college de teugels losgelaten worden. Integendeel: die 0,5% blijft van kracht voor de rapportage 

intern. Maar het college adviseert om de wetsnorm van de Bado van 1% te hanteren. De 

rekenkamer, de accountant en het rapport van mevrouw Cornielje bevestigen dat er veel te 

verbeteren is in Haarlem en toch hebben wij steeds, weliswaar met de hakken over de sloot, de 

jaarrekening goedgekeurd gekregen. Daarom wil het college vasthouden aan de 1%-norm voor de 

wet en dat betekent dat de relatieve ambtscapaciteit die er is om dit te halen beter gestoken kan 

worden in het administratief op orde brengen van de organisatie. De heer Van Driel is van 

mening dat die 1% in de Bado geen wetsregel, maar een advies is. Wethouder Heiliegers reageert 

dat dat advies ook vanuit Den Haag komt en hij wijst erop dat bijna alle 100.000 gemeentes de 
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1%-norm hanteren. De ambtelijke organisatie is zich er goed van bewust dat de gemeenteraad 

prioriteit stelt en hecht aan het op orde brengen van de bedrijfsvoering.  

Mevrouw Hoffmans hoort in het verweer van de wethouder dat het juist te adviseren is om die 

norm op 0,5% te houden zodat er meer zekerheid is dat de gewenste doelstellingen gehaald 

kunnen worden.  

Mevrouw Leitner vraagt zich af waarom hij zou vasthouden aan die 1%. 

Wethouder Heiliegers stelt hoge eisen en hij streeft ernaar dat het goedkeuringsniveau op het 

niveau van de Bado zit, maar intern op 0,5%. Het is ook belangrijk dat er ruimte is voor de 

verbetering van de bedrijfsvoering. Bij de wettelijke norm van 1% wordt de jaarrekening wel 

goedgekeurd. 

De heer Hiltemann vermoedt dat de wethouder problemen aan ziet komen, maar wethouder 

Heiliegers ontkent dit.  

Op de vraag van mevrouw Leitner over hoeveel capaciteit het nu daadwerkelijk gaat, geeft 

wethouder Heiliegers aan dat het dan gaat om arbeidscapaciteit, waarover er later op deze avond 

een presentatie is. Mevrouw Leitner zou dit graag verder uitgewerkt zien.  

Mevrouw Langenacker stelt dat er al lang gewerkt wordt aan de verbetering van de organisatie, 

maar dat er nog niet veel resultaat zichtbaar is. Zij vraagt hoe de wethouder kan garanderen dat 

hij zich nog steeds zo goed blijft inzetten. 

Mevrouw Hoffmans hoopt dat de ambtelijke capaciteit geen verloren inzet is.  

De heer Van Driel voelt dat de wethouder de raad ziet als een instantie dat intern volstaat met 

0,5% en naar de accountant toe met 1%. Hij vraagt of hij het goed begrepen heeft dat de 1% -

norm ook gezien moet worden als een bezuinigingsmaatregel.  

De heer Schouten heeft geen reactie vernomen op het gevoerde concept. Hij wil graag nadere 

informatie over de bijeenkomst met de coalitie.  

Mevrouw Otten vindt dat er een zweem van onduidelijkheid is. 

Mevrouw Langenacker geeft aan dat er politiek niets is gedaan met het coalitieoverleg, waarop 

de heer Schouten aangeeft dat het hem gaat om de procedure.  

 

Wethouder Heiliegers bevestigt dat er overleg met de coalitiepartijen is geweest, maar dat het 

geen politiek item is geworden. De heer Reeskamp reageert dat het debat in de openbaarheid 

gevoerd moet worden.  

Wethouder Heiliegers vervolgt dat de 1%-norm geen bezuinigingsmaatregel is en dat de inzet 

niet is verloren. Het gaat meer om keuzes ten aanzien van prioriteiten. Dat is niet de hoofdreden, 

maar wel een prettige bijkomstigheid.  

 

De heer Van Driel stelt dat, wanneer het niet een echte bezuinigingsmaatregel is, net zo goed die 

0,5% aangehouden kan worden.  

 

De heer Reeskamp herhaalt zijn verzoek om de risico’s inzichtelijk te maken wanneer de 

gemeente die 0,5% blijft gebruiken en dat het college de wettekst verder uitwerkt.  

 

De heer De Jong is ervan overtuigd dat de inzet van de ambtenaren gelijk zal blijven, ongeacht 

het percentage van de tolerantiegrens. Het is aan de wethouder om de bedrijfsvoering verder te 

verbeteren.  

 

Wethouder Heiliegers zegt de door D66 gevraagde informatie toe, ruim voor de raadsvergadering 

van 1 december. De voorgestelde samenstelling van de selectiecommissie is bedoeld om de 

selectiecommissie meer kracht te geven.  

 

Mevrouw Sikkema heeft begrepen dat de voorkeur uitgaat naar een selectiecommissie die bestaat 

uit vier auditcommissieleden en twee vanuit het ambtelijk apparaat /college en daarnaast dat de 
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meerderheid de voorkeur geeft aan de tolerantiegrens van 0,5%.  

Zij stelt voor dat in het programma van eisen wordt uitgegaan van 0,5% en dat het in het 

raadsvoorstel wordt uitgewerkt met vier om twee. Daar kan de commissie dan nog op reageren 

via moties en/of amendementen.  

 

Wethouder Heiliegers geeft aan dat het definitieve document wordt opgesteld door de griffie.  

 

De voorzitter verzoekt de informatie voor de fractievergadering van aanstaande maandag aan te 

leveren.  

Hij dankt mevrouw Sikkema en wethouder Heiliegers voor hun aanwezigheid en toelichting.  

 

De heer Van Driel verzoekt het bijgevoegde rapport te agenderen. D66 steunt dit.  

 

De heer Fritz zou graag de brief van de burgemeester agenderen over de pilot sluitingstijden.  

 

Mevrouw Leitner wijst erop dat zij nog geen reactie heeft ontvangen op de drie rondvragen van 

vorige week.  

 

De heer Reeskamp wil een notitie van de burgemeester over het verdwijnen van de ambtsketen 

en de eventuele gevolgen daarvan.  

 

6. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering.  

 


