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CONCEPTVERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING D.D. 12 DECEMBER 2013 

VAN DE COMMISSIE SAMENLEVING VAN DE GEMEENTE HAARLEM 

 

Aanwezig de leden en plaatsvervangende leden: 

De heren Azannay (GroenLinks), Van der Bruggen (PvdA), Rutten (VVD), Schouten (Sociaal 

Lokaal), Snoek (CDA), Stapelkamp (Haarlem Plus), Vrugt (Actiepartij) en Wiersma (CDA) en de 

dames Breed (D66), Huysse (GroenLinks), Kerbert (D66), Koper (PvdA), Langenacker (PvdA), De 

Leeuw (OPH), Özogul-Özen (SP) 

 

Bij agendapunt 11 zijn tevens aanwezig de leden van de commissie Ontwikkeling: de heren Baaijens 

(Actiepartij), Bol (GroenLinks), Van der Bruggen (PvdA), Haga (VVD), De Iongh (D66), Reeskamp 

(fractie Reeskamp) en mevrouw Crul (Actiepartij) en Van Zetten (D66) en wethouder Cassee en 

mevrouw Blaauboer (secretaris van de commissie) 

 

Afwezig: De heer Aynan (PvdA) 

 

Mede aanwezig: de heren Van de Manakker (voorzitter), wethouder Van der Hoek, wethouder 

Nieuwenburg en mevrouw Taets van Amerongen-Ingram (secretaris)  

 

Verslag: de heer Timmermans  

 

 

1. Opening en mededelingen voorzitter 

 

De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur en heet allen welkom. 

Hij attendeert de commissieleden op de bijeenkomst van 18 december van 17.00 – 19.00 uur in het 

kader van de kerntakendiscussie. Het gaat die keer over de takenpakketten onder de commissie 

Bestuur, maar de bijeenkomst is bestemd voor alle raadsleden. 

Hij vraagt of de commissie kan instemmen met het toegezonden voorstel voor de behandeling van het 

transitieplan specialistische ondersteuning sociaal domein en stelt vast dat dit het geval is. 

 

2. Spreektijd voor belangstellenden 

 

Mevrouw Bogaard vertelt de raad dat zij na een bedrijfsgeval via de Ziektewet en de WIA in 

november verwezen is naar het UWV voor een WW-uitkering. Zij heeft te horen gekregen dat ze op 

zijn vroegst in januari kan rekenen op geld, terwijl intussen wel al haar betalingsverplichtingen voor 

huur, verzekering, energie en dergelijke doorlopen. Bij navraag is haar verteld dat er geen 

overbruggingsmogelijkheden zijn. Zij vraagt de raad wat er valt te doen om deze overgang zonder dit 

soort perikelen te laten verlopen. 

 

De heer Rutten (VVD) wijst op het bestaan van het particulier Fonds voor Urgente Noden. 

 

De heer Vrugt (Actiepartij) zegt bij de rondvraag een vraag te willen stellen over dit soort problemen 

bij de overgang van de ene naar de andere uitkeringsinstantie. Hij wordt vaak geattendeerd op deze 

gevallen. 

 

De heer Azannay (GroenLinks) vindt het bezwaarlijk dat individuele raadsleden mensen moeten 

verwijzen naar de goede loketten. Dat horen naar zijn mening de uitvoeringsinstanties zelf te doen. 

 

3. Vaststellen agenda 

 

De agenda wordt conform het voorstel vastgesteld. 
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4. Conceptverslag van de commissie Samenleving van 28 november 2013 

 

Op pagina 1 wordt in de laatste regel ‘vmbo-school’ gewijzigd in ‘school voor vmbo-tl of breed 

vmbo’. 

 

Op pagina 2 wordt het eerste deel van de laatste zin in de bijdrage van mevrouw Kerbert gewijzigd in: 

‘Zij kan instemmen met de agendering van de statutenwijziging van Spaarnesant in de raad en plaatst 

daarbij de kanttekening …’. 

 

Op pagina 5 wordt in de vierde regel het woord ‘onder’ gewijzigd in ‘zonder’ 

 

Op pagina 6 wordt de laatste zin in de tweede alinea van de bijdrage van mevrouw Kerbert gewijzigd 

in: ‘Terzijde merkt zij op dat de kosten meer in de buurt van de rijksfinanciering gebracht moeten 

worden.’ 

In de bijdrage van mevrouw Koper wordt het citaat van mevrouw Jongerius letterlijk weergegeven: 

‘werkgevers hebben recht op hun quotum voor mensen met een beperking: diversiteit op de werkvloer 

is gezond voor een bedrijf’. 

 

Op pagina 7 wordt in de bijdrage van de heer Azannay de vijfde zin gewijzigd in: ‘GroenLinks stemt 

in met de keuze van het college voor scenario II.’ 

 

Met deze wijzigingen wordt het verslag van 28 november 2013 vastgesteld. 

 

5. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

De heer Vrugt (Actiepartij) kondigt zijn rondvraag aan voor wethouder Nieuwenburg. 

Er zijn geen mededelingen.  

 

Overige punten ter bespreking 

 

6. Voorstel voorgenomen opzegging subsidies maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en 

methodische thuisbegeleiding 

 

De heer Vrugt (Actiepartij) is een voorstander van het kijken naar mogelijke andere aanbieders 

volgens de nieuwe systematiek, maar vraagt wel een toelichting hoe voorkomen gaat worden dat 

organisaties tussen juli en december 2014 kunnen omvallen, terwijl de gemeente ze wel graag als 

partner wil behouden in 2015 en volgende jaren. 

 

De heer Wiersma (CDA) sluit zich daarbij aan. Hij bepleit enige coulance voor kleine organisaties als 

Stem in de Stad. 

 

De heer Stapelkamp (Haarlem Plus) constateert dat de nota wel financiële consequenties heeft in 

2015. 

 

De heer Azannay (GroenLinks) bepleit in lijn met de Actiepartij een zorgvuldige omgang met het 

vangnet in de stad. 

 

Wethouder Van der Hoek stelt dat het hier gaat om pro forma opzeggingen. Het is ook nog niet 

bekend wat het Rijk gaat doen als het stopt met de financiering van het Regionaal Kompas en 

vrouwenopvang. Zodra daar duidelijkheid over is, kan de gemeente gaan acteren en zullen de meeste 

organisaties ongetwijfeld grotendeels overeind kunnen blijven. Dit staat los van het lokale 

subsidieproject, het gaat om regionaal geld. De bekostiging van de tweede helft van 2014 staat dus ook 

niet ter discussie, die loopt gewoon door. De financiële consequenties zijn voor 2015 nu nog niet te 

overzien en dat is een situatie waar deze organisaties op moeten anticiperen. 
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De voorzitter stelt vast dat dit stuk voldoende besproken is en sluit het punt af. 

 

7. Realiseren van re-integratietrajecten door het inzamelen en verwerken van textiel en 

huisraad (samen met de commissie Beheer) 

 

Mevrouw Breed (D66) heeft het stuk samen met de Actiepartij geagendeerd vanwege alle ophef over 

de ondergang van De Schalm en de herrijzenis van kringloopwinkels bij Paswerk. Zij heeft technische 

vragen gesteld toen zij in het stuk verwijzingen zag naar de afvalstoffenheffing. In de antwoorden 

worden verwijzingen gemaakt naar afspraken met De Schal uit 2000 die nu aan Paswerk worden 

overgedragen. In 2000 was recycling nog marginaal, maar inmiddels is het een florerende bedrijfstak 

geworden. Dat verschil schijnt de opstellers van dit voorstel echter ontgaan te zijn. Er wordt gewag 

gemaakt van het ontbreken van concurrentie, alsof de stad niet vergeven is van de 

tweedehandswinkels. Die opstelling blijkt bij nader inzien echter voort te komen uit de definitie van 

afval die men hanteert: alles wat gratis is wordt aangeboden voor afvoer. Zo wordt dus elk stuk 

huisraad dat een burger voor het goede doel wil wegdoen, bestempeld tot afval. En op het inzamelen 

van afval heeft Spaarnelanden een monopolie waar bij de afspraken in 2000 een deel is afgestaan aan 

De Schalm, wat nu dus overgaat naar Paswerk. Paswerk baseert op dat monopolie allerlei prognoses 

voor de nieuwe kringloopwinkels. Zij merkt terzijde op dat het stuk in mei geschreven is toen de 

onderhandelingen over De Schalm nog in volle gang waren. Veel medewerkers zitten nu werkloos 

thuis. 

Zij wil graag een politieke opheldering van deze zaken. D66 is van mening dat de burger zelf moet 

kunnen beslissen over de bestemming van zijn oude huisraad en textiel en zal zich op alle mogelijke 

manieren inzetten om dit monopolie afgeschaft te krijgen. Ook andere instellingen moeten de 

mogelijkheid hebben goederen in te zamelen. Zij is benieuwd naar de reactie van de commissieleden. 

 

De heer Vrugt (Actiepartij) zit op dezelfde lijn. Hij merkt op dat er in de regio meer aanbieders van 

re-integratie in deze vorm zijn, waaronder Juttersdok en Rataplan. Dat Rataplan daarmee bezig is, 

blijkt al uit hun brief van 29 maart over de businesscase. Die laatste vertoont volgens spreker 

opmerkelijk veel overeenkomsten met die van De Schalm. Die brief is echter volkomen genegeerd. 

Andere kringloopwinkels en inzamelacties voor goede doelen zullen door dit monopolie in zwaar weer 

komen. Hij kondigt een motie aan om deze monopolievorming teniet te doen. Hij noemt het de 

grootste kolder van de afgelopen periode dat hier de afvalverordening en handhaving van stal gehaald 

worden. 

In het stuk staat ook dat de organisaties zijn geïnformeerd. Bij navraag blijkt dat alleen bij Rataplan 

het geval te zijn. Rataplan heeft te horen gekregen dat een aanvraag voor ontheffing kan worden 

ingediend, maar dat toewijzing onwaarschijnlijk is. Het kan de pas geopende tent dus net zo goed 

sluiten. Het is volgens hem onzin te beweren dat Paswerk de enige aanbieder is in de regio. Hij denkt, 

maar dat terzijde, dat het bestuur van Spaarnelanden bezig is zijn eigen ondergang te organiseren en 

dat de gemeente de controlerende taak beter wat kan aanhalen. 

Tot slot merkt hij op dat Juttersdok in zijn brief aangeeft meer werkplekken te kunnen invullen dan op 

dit moment door datzelfde Paswerk al ingevuld wordt. Het niet vervullen van die trajecten ziet hij als 

een gemiste kans. 

 

Mevrouw Koper (PvdA) zegt de vragen voor een groot deel te delen. Het gaat hier om mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt. Net als in het sociale domein zou hier moeten gelden dat de beste 

aanbieder het werk gegund wordt. Voor de PvdA is Paswerk niet de enige aanbieder, ook andere 

aanbieders zijn welkom. Daar is nu 20% ruimte voor gereserveerd, maar dat percentage kan gaan 

veranderen. Zij merkt op dat het plan dateert uit de tijd dat naarstig gezocht werd naar oplossingen 

voor De Schalm. Een actualisering zou volgens haar geen kwaad kunnen. Zij vraagt zich af of met de 

term handhaving in dit geval gedoeld wordt op de handhaving van verleende vergunningen voor 

inzamelacties, zoals een betrouwbare overheid hoort te doen. Tot slot spreekt zij de hoop uit dat met 

de derving van 165.000 euro veel mensen aan het werk geholpen kunnen worden. 

 

De heer Wiersma (CDA) stelt dat het bedrijfsplan inderdaad als twee druppels water lijkt op dat van 

De Schalm. Hij ziet het nog gebeuren dat alle medewerkers van De Schalm die nu thuis op de bank 
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zitten, via een omweg alsnog terechtkomen bij Spaarnelanden. Hij ziet in het stuk wel enig 

protectionisme omdat andere aanbieders als Juttersdok en MooiZooi geen bod mogen doen op het 

gebruik van de inzamelbakken, waardoor de gemeente wellicht een mooier aanbod met meer 

werkgelegenheid voor deze kwetsbare groep aan zich voorbij laat gaan. In de omvangrijke 

afvalverordening heeft hij veel zaken aangetroffen die volgens hem anno 2013 niet meer zo 

geformuleerd mogen worden. Er worden al a priori onderdelen uit het afvalaanbod gekanaliseerd naar 

bepaalde ontvangers, terwijl dat nu in een open markt zou moeten gebeuren. Hij pleit ervoor vooral 

naar dit soort zaken te kijken in de businesscase. 

 

Mevrouw Özogul (SP) vindt het niet kunnen dat kringloopwinkels haar volgens deze verordening 

zouden moeten wegsturen als ze gratis gebruikte spullen komt aanbieden, alleen omdat het dan afval is 

dat alleen door Spaarnelanden of Paswerk mag worden ingezameld, zelfs als deze winkels ook via 

Paswerk mensen in dienst hebben. Zij vindt dat iedereen zelf moet kunnen bepalen voor welk goed 

doel zij hun spullen willen afstaan. 

 

De heer Schouten (Sociaal Lokaal) vindt het prima geregeld dat er bakken staan waar spullen worden 

ingezameld om naar één plek te worden afgevoerd. Hij moet er niet aan denken dat elke inzamelaar 

overal zijn eigen bakken bij zou mogen plaatsen. Enige regulering is nodig, en wat hem betreft mag 

Paswerk deze functie vervullen. De discussie over afval versus hergebruik noemt hij puur semantisch. 

Wat voor de een waardeloos afval is, is voor de ander schitterend bruikbaar. 

 

Mevrouw De Leeuw (OPH) is het eens met mevrouw Özogul (SP): burgers moeten de vrijheid 

hebben hun bruikbare spullen af te geven waar zij dat willen. Zij verwerpt het monopolie. 

 

Mevrouw Huysse (GroenLinks) is blij met al deze aandacht voor dit aspect van duurzaamheid. Zij 

denkt niet dat het vol te houden is dat de aanvoer naar kringloopwinkels en acties te controleren valt. 

Zij denkt dat er te veel doorgeredeneerd wordt vanuit papieren regels. Zij kan zich voorstellen dat 

andere partijen als het Juttersdok belangstelling hebben om deze handel over te nemen. 

 

Mevrouw Breed (D66) en de heer Vrugt (Actiepartij) wijzen erop dat beslispunt 4 handhavend 

optreden voorschrijft jegens organisaties en bedrijven die onbevoegd afval inzamelen. Dat staat daar 

om de markt voor Paswerk te vrijwaren. 

 

Mevrouw Huysse (GroenLinks) zegt zich dat te kunnen voorstellen als het gaat om de inzameling op 

straat die in Haarlem uitbesteed is aan Spaarnelanden, ook als het gaat om grof huisafval. Dat neemt 

niet weg dat morgensterren er vaak al eerder bij zijn om de nuttige zaken eruit te halen. Zij weet niet in 

hoeverre dat te handhaven valt. Zij denkt dat de wethouder nog eens kritisch moet kijken naar de 

bedoeling van dat beslispunt 4 en naar mogelijke andere aanbieders met re-integratieplannen. Zij heeft 

zich gestoord aan de opmerking van Juttersdok geen mensen meer in dienst te nemen via Paswerk als 

Juttersdok zelf geen plek krijgt in deze constellatie. 

 

De heer Stapelkamp (Haarlem Plus) vraagt naar een omschrijving van een bedrijf dat onbevoegd 

afval inzamelt. Hij is benieuwd of deze regeling ook gevolgen heeft voor de bedrijven die 

beroepshalve woningen ontruimen en bij de Kamer van Koophandel bekend staan als ambulante 

handelaren in ongeregelde goederen. Hij vraagt zich af of dit een verboden beroep gaat worden. 

 

De heer Rutten (VVD) uit zijn vreugde over de bekering van de SP tot de vrije markt. Hij vraagt zich 

af wat er nu anders is dan in de constructie met De Schalm. Hij is verder erg benieuwd wat er de 

tussenliggende maanden gebeurd is met de spullen die zijn gedeponeerd in de bakken waar het logo 

van De Schalm keurig op is afgeplakt. 

 

Wethouder Nieuwenburg geeft eerst een schets van de context waarin dit voorstel is ontwikkeld. Het 

uitgangspunt was de regeling die ooit getroffen is tussen Spaarnelanden en De Schalm. Toen De 

Schalm dreigde om te vallen heeft hij zich daar vooral voor ingezet vanuit zijn verantwoordelijkheid 

voor werkgelegenheid. Hij benadrukt dat hij inhoudelijk niet verantwoordelijk is voor afvalverwerking 
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en recycling. Het bestuur van De Schalm gaf te kennen zich te willen terugtrekken. Rataplan wilde wel 

de winkelpanden overnemen, maar wilde zich niet committeren aan de overname van het personeel 

met bijbehorende rechtspositie. De gemeente heeft Rataplan wel duidelijk gemaakt dat overname van 

de panden niet ook automatisch zou leiden tot overname van de afspraken met Spaarnelanden. Daarop 

heeft hij Paswerk gepolst en die instelling bleek wel bereid de verantwoordelijkheid te nemen voor een 

overname van de hele constellatie. Dat heeft geleid tot het voorliggende bedrijfsplan. Ook de 

medewerkers van De Schalm zijn geraadpleegd in het proces. Sommigen hebben hun dienstverband al 

omgezet in een dienstverband met dit nieuwe bedrijf. Er is de afgelopen maanden hard gewerkt, het 

besluit heeft het college al een tijd geleden genomen en iedereen staat in de startblokken.  

Hij zal laten uitzoeken wat er in de tussentijd gebeurd is met de ingezamelde spullen. 

Voor het college is het van belang dat in de boekhoudingen van beide instellingen transparant is wat er 

met de afvalstromen gebeurt. 

Die achtergrond vormt de verklaring voor de positie van Paswerk in deze constellatie. Het is zeker niet 

de bedoeling geen ruimte te laten voor andere partijen. Maar daar is de gemeente ook gebonden aan de 

wetgeving voor milieubeheer en afval. Binnen dat kader kan de gemeente andere organisaties 

aanwijzen die aan de regels kunnen voldoen. Het gaat niet om protectionisme, maar om regulering die 

ook nodig is omdat afval tegenwoordig inderdaad ook een aanzienlijk geldbedrag vertegenwoordigt. 

Dat is inderdaad een grote verandering vergeleken met de situatie in 2000. Het college wil dat kapitaal 

zichtbaar maken en maximaal aanwenden voor re-integratie en werkgelegenheid. 

Het is waar dat Juttersdok heeft aangeboden ook mensen van Paswerk aan het werk te willen zetten. 

Komende maandag heeft hij een overleg met Juttersdok. Hij benadrukt echter wel dat het moet gaan 

om re-integratie naar echt werk, niet om dagbesteding.  

Juist om extra aanbieders in beeld te krijgen, zijn de brieven verstuurd naar de diverse genoemde 

organisaties. Hij heeft geen bezwaar tegen de aangekondigde motie, maar wijst bij voorbaat op de 

beperkingen die de wetgeving met zich meebrengt voor het aanwijzen van andere organisaties. Het 

gaat immers om het uitvoeren van een deel van de afvalinzameling dat tot de wettelijke gemeentetaken 

hoort. 

 

Mevrouw Breed (D66) vraagt waarom nu de handhaving in verband gebracht wordt met de business- 

case. Dat wekt de indruk dat de prognoses van het bedrijf ermee gemoeid zijn. Zij wil weten waarom 

dit punt niet al eerder goed geregeld is. De hele gang van zaken heeft haar achterdochtig gemaakt. Zij 

wijst op de mogelijkheid dat de businesscase op dit punt aangepast moet worden. Zij zal in ieder geval 

haar best doen deze businesscase in de huidige vorm tegen te houden. 

 

Wethouder Nieuwenburg zegt dat hij in overleg met zijn collega Mulder zal laten uitzoeken wat het 

antwoord is op deze ook naar zijn mening terechte vraag. Aan Paswerk is de opdracht gegeven goed te 

kijken naar andere partijen die ingeschakeld kunnen worden bij deze combinatie van 

kringloopactiviteiten met re-integratie. 

 

De heer Snoek (CDA) stelt herhaaldelijk de vraag of een gemeente deze activiteiten zonder 

aanbesteding mag onderbrengen bij één organisatie en ten tweede of dat wel wenselijk is vanwege de 

mogelijkheid dat een andere partij met een financieel en personeel gunstiger aanbod zou kunnen 

komen. 

 

Wethouder Nieuwenburg blijft de antwoorden schuldig en zal ook deze vragen schriftelijk laten 

beantwoorden. 

 

Mevrouw Koper (PvdA) stelt voor nu een pas op de plaats te maken en te kijken welke aanbieder met 

het gunstigste aanbod komt. Het geld moet immers optimaal ingezet worden voor het aan het werk 

krijgen van mensen. 

 

Wethouder Nieuwenburg zegt dat het college een besluit genomen heeft, maar dat hij zeker serieus op 

zoek gaat naar andere organisaties die in aanmerking komen voor een aanwijzing. 
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Mevrouw Breed (D66) zegt dat dan wel de gewraakte zin over de kansloosheid van een aanvraag dan 

uit de brief moet worden teruggenomen. 

 

Wethouder Nieuwenburg zegt die zin terug te nemen omdat de kans op een aanwijzing wel degelijk 

aanwezig is. 

 

De heer Vrugt (Actiepartij) signaleert een verschuiving in de goede richting. Hij is wel benieuwd 

waarom er niets gedaan is met het aanbod van Juttersdok om mensen in dienst te nemen. Wellicht was 

daar een beter resultaat uit voortgekomen. 

 

Wethouder Nieuwenburg betwist dat en merkt op dat dit aanbod zich niet richtte op re-integratie. Hij 

wijst nogmaals op het komende overleg met deze instelling. Hij benadrukt dat Paswerk als enige 

organisatie verantwoordelijkheid durfde te nemen voor de continuïteit van werkzaamheden op moment 

dat De Schalm aan het omvallen was. Dat vindt hij wel een groot verschil maken. 

Desgevraagd geeft hij aan de commissie te zullen blijven informeren, maar dat hij niet verwacht alle 

gevraagde informatie en antwoorden al voor de komende raadsvergadering te kunnen leveren. 

 

De voorzitter stelt vast dat de wethouders enig huiswerk hebben en sluit de bespreking voor dit 

moment af. 

 

8. Afdoeningsformulier BBP 1171 en 1180. Terugkoppeling loting 

 

De heer Snoek (CDA) is benieuwd of de wethouder de gevoelens van de commissie achter de motie 

die hem opdroeg het lotingsprotocol niet te ondertekenen, heeft overgebracht. Hij is benieuwd of dat 

niet ondertekenen geleid heeft tot een gesprek met de schoolbesturen over wenselijke wijzigingen en 

of het ook bij de gemeente zelf aanleiding gegeven heeft tot reflectie over de eigen rol bij de loting. 

 

Wethouder Nieuwenburg antwoordt dat hij conform de motie niet ondertekend heeft. Daarvoor had 

hij al een brief gestuurd naar de raad over de wijze waarop volgend jaar de toewijzing plaatsvindt. Hij 

heeft de schoolbesturen ook te kennen gegeven dat het anders moet en de schoolbesturen waren het 

daarmee eens. Het is onderwerp van overleg in het bestuurlijk overleg. Hij heeft de schoolbesturen te 

kennen gegeven dat de rol van de gemeente op losse schroeven staat en dat zij die zelf invulling 

moeten gaan geven. Dat gaan nu gebeuren, de schoolbesturen nemen hun verantwoordelijkheid. Er is 

een kleine commissie van schoolbestuurders die de verantwoordelijkheid voor de loting en de 

navolgende plaatsingen draagt, geheel volgens de wens van deze raadscommissie. 

 

Mevrouw Kerbert (D66) brengt in herinnering dat het onderwerp aanleiding heeft gegeven voor veel 

onrust en gesprekken. In de commissie heeft dat geleid tot veel irritatie en het gevoel niet serieus 

genomen te worden. Het niet ondertekenen was bedoeld als signaal naar de schoolbesturen om de raad 

serieus te nemen en te komen vertellen wat de plannen zijn. De commissie heeft echter niets gezien, 

geen evaluatie noch een reactie op het voorspelbare tekort aan havo-plekken. Ook nu wordt het naar 

haar gevoel weer afgedaan met een korte mededeling waardoor zij zich tot haar boosheid opnieuw niet 

serieus genomen voelt. 

 

Wethouder Nieuwenburg zegt die redenering te kunnen volgen. Maar niemand kan volgens hem 

beweren dat er niets gebeurd is. Er is een omslag gemaakt van aanbod- naar vraaggerichtheid. Hijzelf 

heeft naar zijn mening gedaan wat de raad hem heeft opgedragen en kan ook weinig meer doen. Hij 

stelt de commissie voor de urgentie van het onderwerp zelf aan te kaarten bij de komende ontmoeting 

met schoolbesturen. Die gelegenheid om de schoolbesturen daarover aan de tand te voelen heeft de 

commissie zelf geschapen. In de verslagen van het bestuurlijk overleg in BOVO-verband is na te lezen 

dat het een onderwerp van gesprek is. Het wordt daar serieus genomen en hij heeft de commissie twee 

keer per brief geïnformeerd over de stappen die zijn genomen. De verslagen worden beschikbaar 

gesteld voor de commissie nadat ze zijn vastgesteld. 
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Mevrouw Kerbert (D66) vindt dat daarmee de bal wel heel erg gemakkelijk bij de commissie gelegd 

wordt. Zij verwacht een stap van de andere kant om de commissie actief te informeren. 

 

De heer Snoek (CDA) proeft tot zijn genoegen een voorzichtige koerswijziging bij de wethouder. Hij 

is blij te horen dat het niet tekenen geleid heeft tot een versterking van het eigenaarschap van de loting 

bij schoolbesturen. Hij vraagt of dit ook betekent dat de gemeente geen regierol meer speelt bij de 

uitvoering van de loting. 

 

Wethouder Nieuwenburg zegt dat in de Lokale Educatieve Agenda taken en verantwoordelijkheden 

van gemeente en bestuur worden geregeld, met name op het gebied van huisvesting. Maar in de loting 

hebben voortaan alleen de schoolbesturen nog een taak. De interne werkgroep waar de gemeente aan 

deelnam, bestaat niet meer. 

 

De voorzitter sluit de bespreking af. 

 

9. Rondvraag 

 

De heer Vrugt (Actiepartij) verwijst naar de inspreekster aan het begin van de vergadering die 

behoort tot de groeiende groep mensen die in een gat vallen bij de overgang van de ene uitkering naar 

de andere. De cliënten worden door het UWV vaak verwezen naar de gemeente voor bijzondere 

bijstand, maar die is daar niet voor bedoeld. Hij vraagt of er zeker gezien de samenwerking in het 

Werkplein een oplossing gevonden kan worden voor het overbruggen van dat gat zodat cliënten hun 

financiële verplichtingen kunnen nakomen. Hij vraagt de wethouder daarover in contact te treden met 

zijn eigen afdeling en met het UWV om te komen tot heldere afspraken en communicatie. 

 

Wethouder Nieuwenburg zegt deze vraag schriftelijk te willen beantwoorden. Hij merkt op dat hij 

geen zeggenschap heeft over het UWV, maar wel zal onderzoeken wat er binnen zijn vermogen ligt 

om te voorkomen dat mensen van het kastje naar de muur gestuurd worden. 

 

10. Agenda komende commissievergadering(en) 

 

Er worden geen ingekomen stukken geagendeerd. 

 

11. Vaststellen protocol overdracht schoolgebouwen (samen met commissie Ontwikkeling) 

 

De heer Bol (GroenLinks) is blij dat er eindelijk een regeling ligt voor het zorgvuldig omgaan met 

schoolgebouwen. Hij adviseert al zo veel mogelijk te regelen voordat een schoolgebouw 

daadwerkelijk leeg komt te staan. 

 

De heer Snoek (CDA) juicht het toe dat er nu eindelijk een protocol ligt dat misverstanden en 

meningsverschillen kan voorkomen. Hij is benieuwd hoe het op te leveren kwaliteitsniveau wordt 

bepaald als er oorspronkelijk een oud gebouw is overgedragen. 

 

Mevrouw Langenacker (PvdA) is tevreden over dit protocol. 

 

De heer Vrugt (Actiepartij) is tevreden, maar vindt dat er wel gestreefd moet worden naar zo kort 

mogelijke periodes van leegstand. De gestelde termijn van zes maanden moet echt als een maximum 

in acht genomen worden. 

 

De heer Schouten (Sociaal Lokaal) vindt de checklist voor schoolbesturen op pagina 7 erg veel 

omvattend, met veel tussenperiodes voor inspecties. Al die tijd blijft het schoolbestuur 

verantwoordelijk. Hij vraagt zich af of de procedures niet versneld kunnen worden. 

 

De heer Haga (VVD) zegt dat een professioneel protocol ook een bewustzijn vereist aan beide kanten 

van het benodigde professionele gehalte voor beheer van gebouwen. Hij is blij dat er een protocol ligt, 
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al betreurt hij het dat het er nu pas ligt na miljoenen aan verlies. Hij vraagt zich af waarom mensen dit 

zelf niet eerder hebben bedacht voordat het mis ging. Als zaken op afstand gezet worden, is 

zorgvuldigheid geboden. De vermelding van een aantal sloopscholen in bijlage 2 ondergraaft volgens 

hem de betekenis van het protocol. Als schoolbesturen weten dat een school op de nominatie staat 

voor sloop, zullen ze eerder geneigd zijn het gebouw te verwaarlozen. Het is juist van belang dat zij 

zich bij alle gebouwen aan het protocol houden en alle gebouwen netjes opleveren. 

 

Mevrouw Van Zetten (D66) vindt dat vastgoedonderwerpen primair bij de commissie Ontwikkeling 

thuishoren. Zij is blij met het protocol dat zaken helder vastlegt. Zij vindt het maken van 

maatafspraken binnen het SHO achterhaald, omdat er nauwelijks meer sprake is van 

gebiedsontwikkelingen waarvoor scholen zouden moeten wijken. Hergebruik en duurzaamheid 

moeten volgens haar de uitgangspunten zijn, ook volgens de geest van het coalitieakkoord. In bijlage 2 

signaleert zij vooral dat er in het verleden veel nodeloos en tegen hoge kosten geschoven is met 

vastgoed. 

 

Mevrouw Özogul (SP) hoopt dat met dit protocol drama’s als dat met het gebouw aan de Floris van 

Adrichemlaan kunnen worden voorkomen. Maatwerk mag niet gaan betekenen dat schoolgebouwen er 

toch tussendoor kunnen glippen. 

 

De heer Reeskamp (fractie Reeskamp) vindt het een prima protocol, maar is eveneens van mening 

dat bijlage 2 niet bij het protocol moet worden opgenomen. 

 

De heer Schrama (Haarlem Plus) betreurt het dat een protocol nodig is gebleken. Bijlage 2 moet 

volgens hem weg. 

 

Wethouder Nieuwenburg stelt dat bij elke overdracht over en weer de trefwoorden sober en doelmatig 

moeten zijn. Daarvoor gelden dezelfde criteria. Dit document is niet alleen van kracht voor Dunamare, 

maar voor alle schoolbesturen van primair en voortgezet onderwijs. Zij hebben zich er ook allemaal 

aan gecommitteerd. Bijlage 2 maakt geen onderdeel uit van het protocol, maar is voor intern gebruik. 

De scholen zelf krijgen alleen het protocol. In de bijlage staan voor B&W en voor raadsleden de 

afspraken uit het lopende strategische huisvestingsplan SHO. De genoemde scholen zijn op dit 

moment onderwerp van gesprek en zijn voor sloop-herbouw afhankelijk van externe financiering uit 

grondopbrengsten. Die mogelijkheden zijn op dit moment beperkt en daarom wordt met de 

schoolbesturen gekeken naar zaken die wel mogelijk zijn. In de komende maanden komt er naar 

verwachting een voorstel waarover volgens de geldende afspraken overeenstemming moet worden 

bereikt. Dat kan sloop zijn of renovatie, maar welke optie het zal worden wordt vastgelegd in het 

SHO. 

 

De heer Reeskamp (fractie Reeskamp) stelt voor vast te leggen dat in principe geen enkele school 

gesloopt wordt. 

 

Wethouder Nieuwenburg zegt dat een prima beginsel te vinden, maar wijst op het bestaan van de 

afspraken in het SHO. Een besluit een school bij nader inzien niet te slopen betekent wel dat er nieuwe 

plannen gemaakt moeten worden voor herontwikkeling en dat er afstemming moet plaatsvinden 

binnen het SHO. Dat moet geregeld zijn voordat men daar in een B&W-nota van kan afwijken. Maar 

het staat buiten kijf dat het protocol vaststaat en dat het algemene beginsel dus is dat een school niet 

gesloopt wordt. 

 

De heer Snoek (CDA) is benieuwd of schoolbesturen tot onderhoud op het bepaalde niveau 

gedwongen kunnen worden als besloten wordt een school uit de bijlage toch niet te slopen. Verder 

merkt hij op dat een lager onderhoudsniveau de scholen geld oplevert. Hij vindt dat scholen uit bijlage 

2 die toch niet gesloopt worden bij oplevering wel moeten zorgen dat het gebouw voldoet aan sober en 

doelmatig categorie 3. 
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Mevrouw Van Zetten (D66) vraagt of scholen uit bijlage 2 weten aan welk onderhoudsniveau ze 

gebonden zijn.  
 

Wethouder Nieuwenburg zegt dat voor een dergelijk besluit een en ander goed afgestemd moet 

worden in het SHO, ook voor de financiële gevolgen. Scholen zoals de heer Snoek noemt, moeten 

inderdaad op dat niveau een gebouw opleveren. Met schoolbesturen worden afspraken gemaakt als 

vervangende nieuwbouw niet haalbaar blijkt. Scholen moeten dan de komende jaren gewoon 

onderhoud plegen aan de binnenkant van het gebouw. De gemeente is verplicht tot 2015 het 

onderhoud aan de buitenkant te verrichten. Waar sloop zeker is wordt kapitaalvernietiging voorkomen 

en geen groot onderhoud meer gepleegd. 

 

Mevrouw Van Zetten (D66) stelt met het oog op de helderheid voor in het besluit op te nemen dat er 

afgeweken wordt van het SHO2012. 

 

Wethouder Nieuwenburg stelt dat er geen afwijking van het geactualiseerde SHO plaatsvindt. 

 

Mevrouw Koper (PvdA) merkt op dat alle wijzigingen in het SHO altijd met de gezamenlijke 

commissies Samenleving en Ontwikkeling zijn besproken, conform de afspraken die daar in deze 

coalitieperiode over gemaakt zijn. Dat ziet zij als het grote voordeel van gezamenlijke bespreking over 

huisvesting, het enige onderwerp op onderwijsgebied waar de gemeente nog formele zeggenschap in 

heeft. 

 

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen meer zijn en sluit de bespreking af. 

 

12. Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur. 
 


