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CONCEPTVERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING D.D. 6 FEBRUARI 2014 VAN 

DE COMMISSIE SAMENLEVING VAN DE GEMEENTE HAARLEM 

 

Aanwezig de leden en plaatsvervangende leden: 

de heren Aynan (PvdA), Azannay (GroenLinks), De Jong (VVD), Reeskamp (fractie Reeskamp), 

Rutten (VVD), Schouten (Sociaal Lokaal), Stapelkamp (Haarlem Plus), Vrugt (Actiepartij) en 

Wiersma (CDA) en de dames Breed (D66), Huysse (GroenLinks), Kerbert (D66), Koper (PvdA), De 

Leeuw (OPH), Özogul-Özen (SP) 

 

Afwezig: de heer Snoek (CDA) 

 

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

van Amerongen-Ingram (secretaris) 

 

Verslag: de heer Timmermans 

 

1. Opening en mededelingen voorzitter 

 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet allen welkom. 

Er is bericht van verhindering van de heer Snoek (CDA). 

De voorzitter stelt na een peiling vast dat de commissie wil ingaan op de laatste uitnodiging van het 

bestuur van Spaarnesant voor een gesprek. 

De voorzitter deelt mee dat de luisterzitting van 13 februari over de takendiscussie wegens 

overweldigende belangstelling is opgesplitst in een deel Cultuur (raadzaal) en overige onderwerpen 

(Fabriciuszaal). 

 

2. Spreektijd voor belangstellenden 

 

De heer Van Hell, voorzitter Actiegroep Paswerk, spreekt grote zorgen uit over de positie van de 

werknemers met een handicap. Zij zijn bang dat hun rechten, werkzekerheid en arbeidsvoorwaarden 

worden uitgehold door de Participatiewet. Hij eist van de wethouder waarborgen voor die rechten en 

uitvoering van de gemeentelijke zorgplicht, inclusief een terugkeergarantie, ondersteuning en 

ontwikkelingsmogelijkheden. Hij eist dat alle lopende tijdelijke contracten worden omgezet in 

contracten van onbepaalde duur, zodat werknemers na 1 januari 2015 onder de Wsw blijven vallen. 

Hij eist voorts dat de gemeente voldoende beschut werk blijft organiseren, waarbij niet het budget 

maar het aantal indicaties maatgevend dient te zijn. Hij eist verder dat de gemeente de sociale 

werkvoorziening pas gaat afbouwen als voldoende bewezen is dat het Werkbedrijf kan functioneren en 

dat werkgevers voldoende bereid zijn mensen met een arbeidshandicap duurzaam in dienst te nemen. 

Tot slot eist hij dat de wethouder bij de VNG zal pleiten voor een normale vrijheid van onderhandelen 

over de arbeidsvoorwaarden in de sector sociale werkvoorziening. Hij dankt de medewerker van de 

Abvakabo voor alle steun en spreekt zijn verontwaardiging uit over wat dreigt te gaan gebeuren met al 

deze mensen. 

 

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn en dankt de inspreker. 

 

3. Vaststellen agenda 

 

Op verzoek van mevrouw Koper (PvdA) wordt aan het einde van de vergadering een korte 

nabespreking toegevoegd over het gesprek met schooldirecteuren van Spaarnesant. 

 

De heer Aynan (PvdA) stelt voor de behandeling van het RKC-rapport over de Wmo uit te stellen 

totdat er voldoende gelegenheid is geweest om het net binnengekomen advies van de Participatieraad 

in de fracties door te nemen. 
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De heer Rutten (VVD) merkt op dat speciaal voor deze bespreking externe leden van de RKC 

gekomen zijn. De bespreking vindt bovendien op verzoek van de RKC plaats en het gaat om een 

ongevraagd advies van de Participatieraad. Hij stelt voor de externe medewerkers in ieder geval de 

kans te geven een toelichting te geven en vervolgens in overleg met hen te besluiten over een 

eventueel uitstel. 

 

De voorzitter stelt vast dat aldus zal geschieden. De agenda wordt voor het overige conform het 

voorstel vastgesteld. 

 

4. Conceptverslag van de commissie Samenleving d.d. 12 december 2013, 9 en 16 januari 

 2014 (besloten en openbaar) 

 

De verslagen van 12 december 2013 en 9 januari 2014 worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

In het verslag van 16 januari 2014 wordt op pagina 5 bij punt 7 aan de bijdrage van mevrouw Koper 

toegevoegd dat zij zich aansluit bij de woorden van de heer Wiersma. 

 

Mevrouw Koper (PvdA) vraagt naar aanleiding van pagina 6 (Rondvraag) of de wethouder al iets kan 

melden over de Beijneshal. 

 

Wethouder Van der Hoek zegt dat de uitslag van het onderzoek naar de vloer eind februari verwacht 

wordt. Verder zijn er gesprekken in gang gezet met de eigenaar ING en met de vereniging. Binnenkort 

komt er een formele reactie van het college op de klacht. Een afschrift van die brief gaat naar de 

commissie. 

 

Met deze aanvullingen wordt het verslag van 16 januari 2014 vastgesteld. 

 

De voorzitter constateert dat de commissieleden de notulen van de besloten delen van 9 en 16 januari 

2014 nog niet hebben kunnen lezen, zodat deze nog niet kunnen worden vastgesteld. 

  

5. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

De heer Wiersma (CDA) heeft een vraag voor wethouder Van der Hoek. 

Mevrouw Koper (PvdA), de heer Aynan (PvdA) en mevrouw Özogul (SP) kondigen vragen aan 

voor wethouder Nieuwenburg, die zij op advies van de voorzitter schriftelijk zullen stellen omdat deze 

wethouder deze avond niet aanwezig is. 

 

Mevrouw Kerbert (D66) deelt mee dat zij en mevrouw Koper een gesprek hebben gehad met 

schoolbesturen ter voorbereiding op de jaarlijkse ontmoeting met de commissie. Het was aanvankelijk 

de bedoeling dat die nog in deze raadsperiode had plaatsgevonden. In goed overleg is nu echter 

afgesproken deze ontmoeting te organiseren in het begin van de nieuwe raadsperiode, nog in de 

periode dat de coalitiebesprekingen gaande zijn, zodat de nieuwe raadsleden meteen vertrouwd raken 

met de rollen in het onderwijsveld. Er zijn goede voorstellen op tafel gekomen over de vorm en de 

setting van de ontmoeting, rekening houdend met de ervaringen van de eerste keer. Verder is 

afgesproken dat een afvaardiging van de vo-besturen op 6 maart naar de huidige commissie zal komen 

om toe te lichten hoe de toelating en de loting voor brugklassen dit jaar zijn georganiseerd. 

 

De voorzitter stelt vast dat de commissie instemt met deze afspraken. 
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Ter advisering aan de raad 

 

6. Aanvraag bouwkrediet multifunctionele sporthal Duinwijck van € 4.753.000 

7. Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck 

 

Deze twee stukken worden tegelijkertijd behandeld. 

 

Inspreker 
 

De heer Ridder, voorzitter van de Stichting Badmintonhal Duinwijck, doet een oproep aan de 

commissie om gestand te doen aan de eigen motie uit 2010 waarin de raad het college opdroeg te 

komen tot de bouw van een nieuwe Duinwijckhal. Hij brengt alle bewegingen van de gemeente en de 

raad in herinnering om de realisatie van deze multifunctionele hal voor een brede groep gebruikers 

mogelijk te maken: de samenwerking sinds 2005 in ‘vmbo vernieuwt’, de gesprekken in 2005 en 

2006, de eensgezindheid van alle partijen in het politieke sportcafé van 2010, de algemene steun in 

2010 aan de motie van Haarlem Plus, het compensatiebesluit, de goedkeuring van het 

investeringsbudget en het voorbereidingskrediet. De stichting is bereid het eigendom van de grond en 

het gebouw in te leveren in het volle vertrouwen in ruil daarvoor de komende decennia in een moderne 

hal op een betaalbare manier de gelegenheid te kunnen bieden voor topsport en amateursport. Hij zegt 

zich bewust te zijn van de risico’s voor de gemeente en zijn stichting. De Belastingdienst is alert op 

gekunstelde constructies om btw te ontwijken. Maar hij is ervan overtuigd dat de financiële zaken 

tussen zijn stichting en de vereniging voldoende scherp zijn gescheiden. De stichting bestaat sinds 

1957 en heeft als doel de exploitatie van de hal en de promotie van badminton. Hij roept de commissie 

op beide voorliggende voorstellen goed te keuren. 

 

De heer Rutten (VVD) vraagt of dit vurige pleidooi betekent dat het in de brief van het college 

vermelde onderzoek naar de beheersmaatregelen en risico’s al is afgerond. Het college maakt in die 

brief van 5 februari gewag van een mogelijk btw-risico van 85.000 euro voor de stichting. 

 

De heer Ridder zegt dat het onderzoek nog loopt. Dat gaat vooral over de relatie tussen de stichting en 

de vereniging. Daarbij speelt de vraag in hoeverre over de verhuur btw gerekend wordt. Volgens hem 

maakt dat voor meer dan 90% deel uit van de totale verhuur ten opzichte van onbelaste verhuur. 

 

Mevrouw Koper (PvdA) vraagt of de stichting het financieel aankan om de afgesproken 10% van de 

bouwsom te betalen als de bouwkosten hoger blijken uit te vallen. 

 

De heer Ridder zegt dat er een maximum voor die bijdrage is vastgesteld. 

 

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen meer zijn voor de inspreker en bedankt hem voor zijn 

bijdrage. Hij gaat over tot de behandeling. 

 

De heer Stapelkamp (Haarlem Plus) spreekt er zijn vreugde over uit dat nu eindelijk kan worden 

overgegaan tot de realisatie van zes badmintonvelden die voldoen aan de normen voor 

topsportwedstrijden voor deze kernsport. Verder juicht hij het toe dat er ook drie velden als gymzaal 

voor scholen kunnen worden gebruikt. Hij vindt dat er een redelijke afspraak gemaakt is met de 

stichting over een eigen bijdrage in de bouw en over de exploitatie. Hij is zich ervan bewust dat de 

exploitatie niet helemaal rond is en zegt daarom van harte bereid te zijn mee te denken over eventuele 

extra bouw voor dienstverlening, sport of maatschappelijke doeleinden die past binnen het vigerende 

bestemmingsplan. Als hem gevraagd wordt hoe hij aankijkt tegen de risico’s die in de brief van het 

college genoemd worden, verwijst hij naar de laatste zin van die brief waarin het college stelt dat er 

niet vooraf duidelijkheid te krijgen is van de Belastingdienst over het btw-regime. Vragen over het 

dekkingsvoorstel bij de exploitatie, waarbij een tekort van 52.000 euro wordt doorgeschoven naar de 

takendiscussie, wil hij eerst voorleggen aan zijn financieel fractiespecialist Schrama. Hij denkt zelf dat 

het een verstandige zet is. 
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Mevrouw De Leeuw (OPH) zegt dat de Ouderenpartij voorstander is van sport, maar ook vindt dat er 

ingespeeld moet worden op de veranderde financiële omstandigheden. Zij is het niet eens met de 

voorgestelde dekking uit de komende takendiscussie. Het toevoegen van woningen om de dekking 

rond te krijgen – een voorstel dat eerder verworpen is door de raad – is voor haar een absolute 

voorwaarde om te kunnen instemmen met de bouw van de hal. 

 

De heer Schouten (Sociaal Lokaal) merkt op dat men tegen het licht van de nodige bezuinigingen en 

ook de uitslag van het Digipanel, waarbij een grote meerderheid aangaf deze hal te willen schrappen, 

geneigd zou zijn de bouw nu tegen te houden. Aan de andere kant heeft hij ook horen zeggen dat de 

leden van het Digipanel niet op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen rond deze hal. Hij vindt zelf 

dat de gebruikers van de Duinwijckhal niet langer aam het lijntje mogen worden gehouden en dat er 

knopen moeten worden doorgehakt, ook in het belang van de naastliggende school. Ook hij vindt de 

risico’s groot en desgevraagd door de PvdA zegt hij te blijven hechten aan een solide begroting. Maar 

in dit geval is voor hem het belangrijkste dat hier nu de knoop wordt doorgehakt in een langslepend 

dossier waarin de gebruikers meermalen toezeggingen zijn gedaan. 

 

De heer Azannay (GroenLinks) vraagt waarom deze voorstellen nu aan de raad worden voorgelegd, 

terwijl de takendiscussie nog loopt. Het college heeft zelf in het document voor de takendiscussie het 

schrappen van deze hal als mogelijkheid opgenomen. In het voorstel zelf wordt nu al weer een dekking 

doorgeschoven naar de takendiscussie, iets wat het college zelf ook al tot een ongebruikelijk 

dekkingsvoorstel bestempelt. Er zijn nog veel onzekerheden en risico’s rond de btw-kwestie. Hij zet 

daarom veel vraagtekens bij de timing van deze voorstellen. Hij vraagt waarom er een 

areaaluitbreiding boven de begroting is, zodat het onderhoudsbudget nu niet toereikend is. Als men 

voldoende woningen wil bouwen om de dekking helemaal rond te krijgen, moet men volgens hem 

terugvallen op het eerder verworpen voorstel voor een woontoren die niet past binnen het 

bestemmingsplan. Hij vraagt waarom daar nu dan toch weer voor gekozen wordt. Hij zegt 

desgevraagd niet bang te zijn om een keuze te maken aan de vooravond van de verkiezingen, maar die 

dan wel te willen maken op basis van gedegen informatie. Hij zegt geschrokken te zijn van de 

bedragen die volgens het college met de risico’s gemoeid zijn. Hij wil eerst de onzekerheden 

weggenomen zien, omdat hij nu niet aan de burger zou kunnen uitleggen waarom de gemeente op dit 

moment risico’s van deze omvang zou moeten nemen. Hij vraagt of er geen andere financiers of 

sponsors voor deze topsportvoorziening te vinden zijn. Hij vraagt of het bestek al gereed is gezien de 

wens om al in februari tot aanbesteding te komen. GroenLinks is een voorstander van de hal en heeft 

ook altijd alle moties gesteund. Maar in het licht van de nieuwe feiten en risico’s bepleit hij een pauze 

om de zaken beter op een rij te krijgen. 

 

De heer Reeskamp (fractie Reeskamp) sluit zich daarbij aan. Hij staat vierkant achter het unaniem 

gedragen voornemen van de raad om deze hal voor elkaar te krijgen, maar hij acht dit voorstel 

onvoldragen. Hij heeft niet zozeer moeite met de voorgestelde dekking of de bouw van woningen, 

mits dat gebeurt binnen de kaders van het huidige bestemmingsplan en in goed overleg met de 

wijkraad. Dat acht hij een wezenlijk andere insteek dan het eerdere voorstel voor een woontoren van 

38 m hoog. Hij heeft vooral grote moeite met de genoemde risico’s rond de btw. Hij verwijst naar 

RKC-rapporten die wijzen op een gebrek aan deskundigheid op dat gebied bij de gemeente, en oppert 

het inhuren van een externe deskundige om de risico’s tot aanvaardbare proporties terug te brengen. 

Als ondernemer heeft hij zelf ook wel enige ervaring met de Belastingdienst, net als de heer Wiersma, 

maar deze ingewikkelde kwestie laat hij graag aan het college over. 

 

Mevrouw Kerbert (D66) zegt dat ze gehoopt had dat na jarenlange voorbereiding en hard werk in de 

afgelopen raadsperiode het voorstel voor de bouw zelf een feestelijke aangelegenheid zou worden. 

Maar dat is het helaas bij lange na niet. De dekking is niet rond, zaken zijn veranderd, de provincie 

laat het afweten, de inbreng van diverse partners is onzeker en de belastinginspecteur geeft vooraf 

geen zekerheid. Zij zegt er desgevraagd door de heer Rutten van overtuigd te zijn dat het niet gelegen 

heeft aan de inzet van de wethouder. In vorige raadsperiodes is het vaak voorgekomen dat er 

geïnvesteerd werd in een voorziening zonder de exploitatie geregeld te hebben. Zij vindt het goed dat 

deze route hier niet is bewandeld. Maar zij zegt dat de laatste brief van het college haar voor grote 
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dilemma’s stelt. Zij vindt het lastig te achterhalen waar de risico’s in de regelingen precies zitten, maar 

zij wil graag weten of er nog manieren te vinden zijn om de risico’s te verkleinen door zaken in een 

andere vorm te regelen. Er is veel geld en energie gestoken in de aanloop naar dit voorstel, bij de club 

zijn verwachtingen gewekt en er waren ook heel goede redenen om deze sporthal te willen. Aan de 

andere kant is er ook de vraag welke alternatieven er zijn als de bouw niet doorgaat: kunnen scholen 

dan elders terecht voor een gymzaal en is er een andere locatie voor internationale 

badmintonwedstrijden? Het lijkt haar ook niet verstandig dekking te zoeken door op andere locaties te 

bezuinigen. Zij had gerekend op een voldragen voorstel, maar ziet nu geen gemakkelijke oplossing. 

 

De heer Rutten (VVD) merkt op dat het verkiezingsprogramma van D66 stelt dat bezuinigingen 

vooral te vinden zijn bij sportlocaties en dat hij het dilemma van D66 daarom niet helemaal begrijpt. 

Hij vindt zelf deze aangelegenheid een van de minder aangename kanten in het politieke bestaan. Hij 

acht het niet verantwoord op dit moment deze investering te plegen. Het college geeft zelf al aan 

ongebruikelijke dekkingsvoorstellen aan te dragen. Het budget is niet toereikend, de risico’s zijn groot, 

de huurder kan de lasten niet dragen. Die optelsom maakt het hem moeilijk dit krediet te verlenen. Hij 

is benieuwd of de verhuur aan scholen, die nu als p.m.-post staat opgevoerd, niet ten koste gaat van 

exploitaties van andere gebouwen. Het gaat hem niet alleen om het wegnemen van de btw-risico’s. 

Naast de genoemde bezwaren ziet hij ook risico’s aan de wederzijdse afhankelijkheid voor een periode 

van veertig jaar. De huurder heeft terecht waarborgen gevraagd voor de voorwaarden aan de 

huursubsidie. Maar niemand kan garanderen dat de hal over een aantal jaren nog voldoende aftrek 

vindt, terwijl de kapitaallasten voor de gemeente wel gewoon blijven doorlopen. Als het met de btw 

misloopt, is het bedrag van 5 miljoen euro niet meer toereikend en komt er meer bij kijken dan het nu 

al begrote structurele tekort van 52.000 euro jaarlijks. 

 

Mevrouw Özogul (SP) zegt dat de SP in deze raadsperiode alle moties voor deze sporthal gesteund 

heeft. Desgevraagd zegt zij dat de SP aan het einde van de voorgaande periode inderdaad een voorstel 

niet heeft gesteund. De risico’s die zich nu aandienen, maken haar echter weer voorzichtiger. Zij wil 

eerst ook weten welke alternatieven er zijn als dit voorstel niet doorgaat. En ze wil ook meer 

duidelijkheid over de btw-kwestie voordat ze haar steun kan uitspreken. 

 

De heer Vrugt (Actiepartij) sluit zich aan bij de opmerking dat dit voorstel te vroeg komt gezien de 

takendiscussie en de vele losse einden. Zijn partij is van mening dat dit de laatste grote investering 

moet zijn. Maar dan wil hij wel eerst meer duidelijkheid over de btw-kwestie. 

 

Mevrouw Koper (PvdA) zegt dat haar fractie al lang een verklaard voorstander is van een 

multifunctionele sporthal en van sportonderwijs. Die hal had er voor haar al lang moeten en kunnen 

staan, maar helaas was er destijds geen raadsmeerderheid voor het toenmalige plan met de woontoren 

om de financiering rond te krijgen. Later is het idee gekomen om de btw-compensatie op sportgebied 

ook weer voor de sport te bestemmen, onder meer voor deze hal. Duinwijck heeft inderdaad lang 

moeten wachten, maar vanuit haar controlerende taak als raadslid heeft zij enkele vragen over de 

financiële kanten van de huidige voorstellen. Zij brengt in herinnering dat de wethouder enkele weken 

geleden in het dossier van de 24-uurslocatie naar voren bracht dat hij kwaliteit en degelijkheid boven 

snelheid stelde. Zij vraagt hoe dit te rijmen valt met het voorstel om een tekort mee te nemen in de 

takendiscussie. Zij wijst erop dat enkele weken geleden de burgemeester een vergelijkbaar voorstel 

over de brandweer in Oost volstrekt afwees als een onmogelijke suggestie. Zij ziet daar aan alle kanten 

tegenstrijdigheden en is benieuwd of dit een precedent gaat worden voor andere dossiers. Onder 

verwijzing naar het RKC-rapport over risicomanagement vraagt zij of hier alles gedaan is om de 

risico’s te beheersen. Zij mist in de stukken de bijlage met de huurovereenkomst. In oktober werden in 

antwoorden op haar vragen het aanbestedingsvoordeel en de provinciesubsidie nog risicofactoren 

genoemd. Nu ziet zij die vermeld staan als mogelijke meevallers. Daar wil zij graag een toelichting op 

krijgen. Volgens collega’s uit andere gemeenten moet het mogelijk zijn al in een vroeg stadium 

afspraken te maken met de Belastingdienst. Zij vraagt waarom er niet gekozen is voor een turn-

keyconstructie die minder risico’s oplevert. Zij is benieuwd wat het college gaat voorstellen als de 

btw-kwestie niet positief kan worden opgelost. Zij vraagt of er extra risico bestaat rond de verkoop 

van panden die bij het startkrediet als dekking is opgevoerd. Zij vraagt opheldering over de activiteiten 
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die nu al uitgevoerd worden, omdat zij in de stukken tegenstrijdige termijnen voor de aanbesteding 

ziet staan. Zij heeft nog geen documenten gezien over de grondoverdracht, de erfpacht en beheer. Zij 

merkt op dat de PvdA voorstander blijft van een spoedige komst van de Duinwijckhal, maar wil 

voorkomen dat de gemeente of Duinwijck op termijn met de gebakken peren komt te zitten. 

 

De heer Wiersma (CDA) sluit zich aan bij de vragen over de btw en kondigt aan dat het CDA pas in 

de raad een definitief standpunt zal innemen. Hij is blij dat er nu eindelijk een voorstel ligt dat gevolg 

geeft aan die reeks van moties en tussenliggende stappen. Vooral belangrijk acht hij de duidelijkheid 

die er nu eindelijk komt voor Duinwijck, een club waar Haarlem trots op mag zijn. Hij juicht het toe 

dat de club ook zelf verantwoordelijkheid neemt. Duinwijck investeert mee en neemt de exploitatie in 

eigen beheer. Dat lijkt hem een mooie oplossing. Hij hoopt dat de club voor het opgeven van het 

eigendomsrecht voldoende rechtszekerheid terugkrijgt in het huurcontract. Hij juicht het toe dat nu 

eindelijk ook eens meteen naar de exploitatie gekeken wordt, iets waar het CDA al jaren voor pleit. 

Dat geeft nu al meteen een tekort te zien van 52.000 euro. Het college stelt voor dat te dekken bij de 

takendiscussie of door woningbouw. Het CDA is bereid over dat laatste mee te denken, mits een 

voorstel past binnen het bestemmingsplan dat de raad heeft vastgesteld, dus tot maximaal 14 m 

bouwhoogte. Die discussie zou naar de mening van het CDA in de commissie Ontwikkeling 

afgehandeld dienen te worden. Wat het CDA betreft, kan in de commissie Samenleving nu een positief 

besluit genomen worden over de Duinwijckhal, mits de btw-kwestie goed opgehelderd wordt. Hij wil 

daarom de brief van het college ook nog eens goed bespreken in de fractie. Als Duinwijck en de 

gemeente de risico’s aandurven, is hij in dit uitzonderlijke geval bereid achter Duinwijck te blijven 

staan. De dekking voor de bouw moet volgens hem in eerste instantie gevonden worden in de 

woningbouw en als die geen soelaas blijkt te bieden, is hij bereid een extra bedrag bij de 

takendiscussie mee te nemen. Maar eerst wil hij de antwoorden van het college op de btw-vragen 

afwachten. 

 

Wethouder Van der Hoek merkt op dat er een afspraak lag met de raad om in januari met een voorstel 

te komen. In de kerntakendiscussie is een lijst opgesteld met projecten van enige omvang waarop 

bezuinigd zou kunnen worden, onafhankelijk van de politieke realiteit. Daar staat de Duinwijckhal ook 

bij, maar dat staat volgens hem los van dit traject. Anders dan bij de 24-uurslocatie is hier wel degelijk 

een resultaat te melden van al het werk in samenspraak met Duinwijck. De afspraak was dat er nog in 

deze raadsperiode een plan zou komen en dat ligt er nu. Helaas bleek het niet mogelijk in dit stadium 

een kant-en-klaar plan zonder risico’s voor te leggen. Maar het gaat hier om het oplossen van een 

groot probleem van Duinwijck en sportonderwijs. Die verdienen een goede accommodatie. Aan de 

andere kant is het ook van groot belang publieke middelen goed te beheren en daarom is de brief met 

kanttekeningen gestuurd die de commissieleden vandaag ontvangen hebben. Het college wilde deze 

zaken transparant en tijdig aan de commissie voorleggen en niet pas achteraf melden. Volgens hem is 

het een voldragen voorstel en zijn alle risico’s goed onderzocht, ook met hulp van een externe expert 

op btw-gebied. Die heeft ook gewezen op het (beperkte) risico van de vooruitbetaalde huur dat in de 

brief vermeld staat. Hij weerspreekt de kritiek als zou de gemeente pas onlangs in gesprek zijn gegaan 

met de Belastingdienst. Van meet af aan is volgens hem geprobeerd opheldering te krijgen over de 

opstelling van de inspecteur. Die staat in beginsel positief tegenover de inbreng van Duinwijck, maar 

wil pas een definitief oordeel geven als hij de feitelijke gang van zaken gedurende een aantal 

boekjaren kan inzien. Het grootste probleem zit in de verwevenheid van de stichting en de vereniging. 

Het grote dilemma is dus inderdaad dat de Belastingdienst vooraf geen uitspraak wil doen. Daarom 

heeft het college dit ook duidelijk willen voorleggen aan de raad. Er is een groei mogelijk in de 

verhuur aan scholen, omdat nu nog niet de volledige capaciteit is ingeboekt. Daarom staat er nu een 

p.m.-post, die in de praktijk naar schatting maximaal 20.000 euro groot zal zijn. 

Het college is tegen het verknopen van projecten en wil woningbouw dus niet als een directe 

voorwaarde stellen voor de bouw. In de brief wordt alleen de mogelijkheid geopperd om de kavel een 

andere bestemming te geven dan de huidige van maatschappelijke functie. Dat zou leiden tot een 

grotere grondopbrengst. Maar dat zou wel een eenmalige opbrengst voor de gemeentekas zijn en geen 

oplossing voor het structurele probleem. Uit de beantwoording van de artikel-38-vragen is volgens 

hem al duidelijk dat het niet de bedoeling is het ooit verworpen idee van een woontoren weer van stal 

te halen. Het is dus ook niet de bedoeling de woningbouw als een alternatieve dekking voor de 
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sporthal op te voeren. Het college stelt nu voor de dekking te halen uit een verhoging van de 

taakstelling in de takendiscussie, juist om een greep uit de algemene reserve te voorkomen. 

 

Mevrouw Koper (PvdA) merkt op dat het college in de brief schrijft met de commissie van gedachten 

te willen wisselen over het idee van woningbouw. Dat wekt bij haar de suggestie dat het zou gaan om 

een voorstel voor een alternatieve dekking. Het is haar bovendien opgevallen dat er een verschil van 

1 miljoen euro zit tussen de begroting in dit voorstel en die in de aanvraag bij de provincie. Zij is 

benieuwd waar dat verschil in zit. 

 

De heer Rutten (VVD) constateert dat de takendiscussie nu ook al wordt verrijkt met suggesties voor 

extra inkomsten voor de gemeente. Hij zegt op het verkeerde been te zijn gezet door de formuleringen 

in de brief. 

 

De heer Reeskamp (fractie Reeskamp) zegt het twijfelachtig te vinden of woningbouw op deze 

locatie nu wel lucratief kan zijn. Bij het eerdere voorstel bleek dat niet het geval. Hij adviseert geen 

ambtelijke energie te investeren in plannen in die richting. 

 

Wethouder Van der Hoek zegt de verwarring te begrijpen, maar dat de bedoeling van het college is 

zoals hij die net uiteen heeft gezet. De gemeente heeft naar aanvullende financiering gezocht, onder 

meer bij de provincie. Die aanvraag is afgewezen en het bezwaar van de gemeente daartegen ook. 

Wellicht kan de argumentatie van de bezwarencommissie nog aanleiding geven tot verdere stappen. 

Maar hij wijst erop dat in de financiering nooit is gerekend met een provinciale bijdrage. Die zou 

bestemd worden voor de versterking van het topsportelement. Hij zegt nooit de opdracht gekregen te 

hebben om via sponsoring bij het bedrijfsleven extra middelen te werven. Dat ligt volgens hem eerder 

op de weg van de club zelf. De risico’s van de verkoop van de schoolpanden, waarvan de opbrengst 

werd opgevoerd bij het project ‘vmbo vernieuwt’, zijn verwerkt in de begroting door die opbrengst te 

verschuiven naar de toekomst. Er is dus geen direct verband meer met dit project. 

Hij zegt toe het concept-huurcontract naar de commissie te laten sturen. Er is nog geen bestek, maar er 

is wel een plan van eisen in de maak op grond waarvan de voorselectie van mogelijke uitvoerders van 

de bouw kan worden aangescherpt in de aanloop naar een aanbesteding. Dat proces wordt pas in gang 

gezet als de raad instemt met dit voorstel. Andere constructies zoals turn-keyoplevering leiden volgens 

hem niet tot een afname van de risico’s. De vraag over het verschil van 1 miljoen euro met de 

provincie-aanvraag kan hij nu niet beantwoorden en zal hij laten uitzoeken. 

Als dit voorstel niet doorgaat, ziet hij grosso modo drie alternatieven. De eerste is af te zien van 

nieuwbouw en de hal op te knappen voor maximaal 15 jaar. Dat lost de geschetste problemen die 

aanleiding waren voor dit plan echter niet op. Ook daarmee zijn kosten gemoeid en de aanloopkosten 

van dit project moeten dan worden afgeschreven. Over een aantal jaren komt het probleem dan weer in 

volle hevigheid terug. De tweede optie is de bouw helemaal over te laten aan Duinwijck zelf. Dat 

betekent een terugkeer naar de situatie van vóór 2010 en een wijziging van de ingeslagen koers om 

dergelijke investeringen in gemeentehand te houden. De hele exercitie van de afgelopen jaren is dan 

voor niets geweest. De derde optie is nog eens goed te kijken of de bezwaren van de belastingdienst 

rond de verweving van de stichting en de vereniging kunnen worden verminderd of weggenomen. 

Daarmee zou het grootste risico worden ondervangen. Hij denkt dat over dat laatste vóór de 

raadsvergadering meer duidelijkheid te geven is. 

 

De voorzitter vraagt of de commissie denkt dat dit stuk na de tweede termijn behandelrijp is voor de 

raad. 

 

Mevrouw Koper (PvdA) stelt voor, gezien alle verwarring over de brief en alle openstaande vragen, 

het college eerst de gelegenheid te geven zaken op te helderen en dan na fractieberaad de tweede 

termijn in een volgende commissievergadering af te handelen. 

 

De voorzitter constateert dat de commissie instemt met dit procedurevoorstel en sluit de bespreking 

voor dit moment af. Hij schorst de vergadering voor dertien minuten. 
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Overige punten ter bespreking 

 

8. RKC-rapport WMO verdiepend onderzoek en reactie B&W 

 

Mevrouw De Vries, extern lid RKC, zegt dat de raad na de quickscan in 2012 en de navolgende 

verdiepingsslag de RKC gevraagd heeft onderzoek te doen naar de toepassing van het 

compensatiebeginsel bij de individuele en collectieve voorzieningen van beleidsvelden 6 en 5 van de 

Wmo. Het ging vooral om de vragen over de integraliteit van het beleid, de inbreng van het perspectief 

van de cliënt en de innovatieve huishoudelijke hulp. 

Ter toelichting op het rapport volstaat zij hier met enkele algemene conclusies: 

 Het beleid is integraal vormgegeven, maar in de uitvoering treedt versnippering op. Daar moet 

meer sturing aan gegeven worden om te voorkomen dat er dubbele lagen gaan werken of gaten 

gaan vallen. 

 De regie rondom de cliënt is in Haarlem, net als in de rest van Nederland, nog nauwelijks uit de 

verf gekomen. 

 Voor de innovatieve huishoudelijke hulp is BUUV ingezet, maar de doelstelling is nog niet 

bereikt. 

 De zelfredzaamheid is nog niet goed uitgewerkt. Er zou een nulmeting moeten plaatsvinden om dit 

aspect daarna te kunnen monitoren. 

 De vereiste cultuuromslag is niet alleen nodig bij de cliënten, maar zeker ook bij de gemeente en 

die verloopt daar moeizaam. 

 De regie rond de cliënt in samenhang met de inrichting en mandatering van de 

subsidieverstrekking is door de raad laag in de ambtelijke organisatie belegd. De vraag is of dat zo 

moet blijven gezien de wijzigingen in het beleidsveld. 

 

De heer Aynan (PvdA) vraagt waarom de cultuuromslag bij de gemeente moeizaam verloopt. 

 

Mevrouw De Vries zegt dat dit soort processen altijd jaren vergen om goed tussen de oren van mensen 

te geraken. 

 

Mevrouw Breed (D66) vraagt of de conclusie op pagina 14 van het rapport dat BUUV een bedreiging 

is voor subsidierelaties niet op een te smalle basis – een gesprek met de Wmo-raad en WEB – is 

getrokken. 

 

Mevrouw De Vries antwoordt dat het hier niet gaat om een conclusie van de RKC, maar van de 

genoemde gesprekspartners. 

 

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen meer zijn en bedankt mevrouw De Vries voor haar 

toelichting. Hij polst of de commissie nog steeds van oordeel is dat de bespreking moet worden 

verdaagd om de net binnengekomen brief van de RKC eerst te kunnen bestuderen. Hij stelt vast dat dit 

nog steeds het geval is en sluit de bespreking voor dit moment af. 

 

9. Binnensport: meerjarenonderhoudsplan en verbetering conditieniveau accommodaties 

 

De heer Wiersma (CDA) zegt dat zijn vragen inmiddels al door de wethouder zijn beantwoord bij de 

behandeling van het verslag van 16 januari (zie agendapunt 4). 

 

De voorzitter stelt vast dat er bij andere fracties geen behoefte bestaat aan verdere bespreking en sluit 

het agendapunt af. 

 

10. Experiment Hulp bij het Huishouden 

 

De heer Wiersma (CDA) bedankt voor de antwoorden op zijn technische vragen. Hij vraagt de 

wethouder de interne evaluatie in mei ook met de commissie te delen. Hij is benieuwd of er in het 
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beleid ook al rekening gehouden wordt met de klachten die bij de BBS zijn binnengekomen. Hij is 

benieuwd of uit de evaluatie ook naar voren gaat komen of er significante verschillen zijn in de 

uitkomsten van de keukentafelgesprekken als die door verschillende externe partners gevoerd gaan 

worden. 

 

Mevrouw Özogul (SP) is benieuwd of inmiddels alle gesprekken met cliënten zijn gevoerd en wat die 

hebben opgeleverd. Uit brieven van de gemeente aan cliënten en van de thuiszorgorganisaties aan 

bedrijven zegt zij een indruk te hebben gekregen van de inhoud van die gesprekken. Zij wil graag 

weten of het ook voorkomt dat gesprekken een hogere indicatie opleveren of dat het uitsluitend om 

een bezuinigingsmaatregel gaat. De SP is geen voorstander van dit soort bezuinigingsoperaties. Zij 

vindt de aanpak vergelijkbaar met die in Zandvoort, die de wethouder een tijd geleden nog afwees. Zij 

is benieuwd of de cliënten wel voldoende op de hoogte zijn van de mogelijke gevolgen van dit soort 

gesprekken en welke waarborgen er zijn dat eruit naar voren komt wat de cliënt werkelijk wil. Zij uit 

haar grote zorgen over deze vermindering van thuiszorg. Dit wekt in haar ogen de suggestie dat er veel 

bezuinigingen te halen zijn uit deze gesprekken en dat mensen nu een oneigenlijk beroep doen op hulp 

van de gemeente. Zij betwijfelt dat omdat haar ervaring leert dat mensen een stap naar de gemeente 

ervaren als een grote en omdat er al veel beknibbeld is op de zorg. Zij blijft huishoudelijke hulp 

vanwege de signaalfunctie als een vorm van zorg zien, wat anderen daar ook verder over mogen 

beweren. Men kan niet verwachten dat kwetsbare mensen zomaar in hun eigen kracht gezet kunnen 

worden. Met een goede regeling van thuiszorg kan volgens haar juist een beroep op andere, duurdere 

vormen van hulp en ondersteuning voorkomen worden. 

  

De heer Aynan (PvdA) zegt dat bij alle kantelingen altijd beloofd is dat er een vangnet blijft voor de 

meest kwetsbaren. Daar zal hij het college ook aan houden. Hij gaat ervan uit dat mensen niet zomaar 

komen met een hulpvraag. Hij is blij dat de gemeente vooruitkijkt en met dit experiment inspeelt op de 

komende bezuinigingen van 40% op huishoudelijke hulp. Hiervoor is een selectie gemaakt uit mensen 

met indicatie I, de minst kwetsbare groep dus. Maar hij wil wel graag weten hoe de selectie precies tot 

stand is gekomen. Hij is benieuwd of de zorg gegarandeerd blijft als dit experiment verkeerd uitpakt. 

Hij mist in het verhaal de rol van de sociale wijkteams. Ook hij wil niet wachten tot het einde van het 

jaar met een evaluatie en hij vraagt of de commissie de werkwijze kan ontvangen. Hij gaat ervan uit 

dat er een goede klachtenprocedure is. 

 

De heer Vrugt (Actiepartij) is het ermee eens dat de gemeente moet anticiperen op de bezuinigingen, 

maar ziet deze aanpak niet als een experiment, maar als een nieuwe vorm van indicatiegesprekken om 

nog meer te kunnen schrappen. 

 

Wethouder Van der Hoek zegt dat deze proef tot stand is gekomen na signalen van de uitvoerende 

organisaties zelf dat cliënten het potentieel van hun eigen netwerk onvoldoende benutten. Het is dus 

niet door de gemeente opgelegd. De gesprekken zijn een week geleden begonnen en worden gevoerd 

door de teamleiders van de uitvoerders. Alle uitvoerende organisaties doen mee aan het experiment. 

De uitkomst van een gesprek kan twee kanten op gaan: meer of minder hulp. Het gaat in totaal om 

ongeveer vierhonderd cliënten. Er zijn tot nu toe twee klachten binnengekomen en het is nog niet 

duidelijk of die ook bij de BBS zullen worden ingediend. De selectie heeft niet plaatsgevonden op 

basis van persoonlijke profielen maar op postcode, juist om een dwarsdoorsnede te krijgen. Hij zegt 

een tussenrapportage toe voor mei of juni. De werkwijze is niet door de gemeente op papier gezet. Met 

de uitvoerders zijn conform de nieuwe manier van werken alleen doelstellingen afgesproken. 

Bezuinigen is niet het primaire doel, maar wel het efficiënt omgaan met publieke middelen. Men 

verwacht zodoende inderdaad wel een deel van de taakstelling te kunnen realiseren. Dat is dan een 

bezuiniging die vooruitloopt op de aanstaande bezuinigingen, maar de aanpak sluit ook aan bij Hof 

2.0. In Zandvoort wordt gewerkt met een generieke aanpak, terwijl het kenmerk van dit experiment 

juist is via gesprekken te komen tot een betere vaststelling van de hulpbehoefte. De sociale wijkteams 

zijn niet aanwezig in alle postcodegebieden. Zij zijn er bovendien vooral voor de gezinnen met een 

veelheid aan problemen, niet voor de eenvoudige hulpvragen waar het hier om gaat. Het lijkt hem niet 

verstandig wijkteams met een extra taak te belasten. Hij kan zich omgekeerd wel voorstellen dat een 

teamleider in een gesprek tot de slotsom komt dat een interventie van het sociaal wijkteam gewenst is 
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en het team dan waarschuwt. De ervaring tot zover wijst uit dat alle zes de aanbieders tot vrijwel 

gelijkluidende conclusies komen over de gewenste inzet van huishoudelijke hulp op een andere en 

efficiëntere manier. 

 

Mevrouw Özogul (SP) zegt dat hier zaken op hun kop gezet worden, terwijl het om een belangrijke 

kwestie gaat van aantasting van het aantal uren hulp dat mensen krijgen. Zij bestrijdt het idee dat 

mensen te vlug een beroep zouden doen op deze vorm van zorg. Zij verlangt van de wethouder inzage 

in het aantal uren waarop men gekort wordt als gevolg van deze gesprekken en bij hoeveel cliënten dat 

het geval is, zodra alle gesprekken zijn afgerond. Zij wil weten of de oude indicaties geldig blijven en 

tot wanneer. 

 

De heer Aynan (PvdA) vindt dat de SP er een karikatuur van maakt. Volgens hem krijgt iedereen de 

zorg waar hij of zij recht op heeft. Hij vindt de toezegging van de tussenrapportage de winst van deze 

bespreking. 

 

Wethouder Van der Hoek stelt vast dat er een verschil van mening is, maar dat men zaken niet moet 

versimpelen. In de gesprekken wordt serieus bekeken wat de mogelijkheden zijn. Hij gaat er niet van 

uit dat iemand die om hulp vraagt, per definitie helemaal tot niets meer in staat is, zoals mevrouw 

Özogul lijkt te veronderstellen. Op basis van de samenspraak met een cliënt wordt vastgesteld of er 

meer of minder hulp nodig is. Hij ziet het als een beweging naar voren als niet meer een recht op hulp, 

maar de inzet van eigen capaciteiten het uitgangspunt wordt. Hij denkt dat het nog wel anderhalve 

maand gaat duren voordat alle vierhonderd gesprekken zijn gevoerd. Hij kan dan niet meteen 

rapporteren en hij zal ook geen individuele cijfers verstrekken, maar hij verwacht in mei of juni met 

een eerste overzicht te kunnen komen. Dan kan iedereen beoordelen wat het experiment tot dan toe 

heeft opgeleverd. 

 

De voorzitter sluit de bespreking af. 

 

11. Kostenbeheersing OV-taxi 

 

Mevrouw Özogul (SP) ziet ook in dit stuk weer alleen bezuinigingen. Zij vraagt welk vangnet er is 

voor mensen die deze kostenverhogingen niet kunnen betalen en of zo niet het risico bestaat dat 

mensen buitengesloten worden van mobiliteit. 

 

De heer Vrugt (Actiepartij) zegt blij te zijn met de agendering van dit stuk. Hij begrijpt het succes 

van deze vervoersvorm en kan zich vinden in de meeste maatregelen, met uitzondering van het 

maximaliseren van het aantal kilometers. Hij kan zich voorstellen dat zich omstandigheden voordoen 

waarin mensen daar noodgedwongen overheen gaan. Hij wijst op de reactie van WEB en Wmo-raad, 

die andere maatregelen voorstellen, zoals herindicaties om oneigenlijk gebruik van deze voorziening 

terug te dringen. Hij is benieuwd of de wethouder iets met die aanbevelingen wil gaan doen. 

 

De heer Wiersma (CDA) sluit zich daarbij aan. Volgens hem is er met herindicaties veel te winnen. 

Hij zegt zelf gevallen te kennen waarin mensen een indicatie met alle rechten van dien blijven houden, 

terwijl ze al hersteld zijn van hun tijdelijke handicap. Hij denkt dat men ook de vergoeding voor een 

derde meerijder achterwege kan laten. Hij pleit voor maatwerk, bijvoorbeeld ook om mantelzorg te 

faciliteren. Men moet van hem niet alles dichttimmeren met absolute getallen. 

 

De heer De Jong (VVD) ziet in het stuk vooral uitstekende maatregelen om de kosten te beheersen. 

Desgevraagd geeft hij aan in dit geval niet zoveel voordeel te verwachten van herindicaties, waar hij 

bij huishoudelijke hulp wel een voorstander van is. 

 

De heer Rutten (VVD) verklaart herindicaties ook hier juist wel te zien als een uitstekend alternatief. 

Daarnaast zou men kunnen denken aan het beschikbaar stellen van de OV-taxi tegen een regulier tarief 

aan mensen die geen beroep kunnen doen op vergoedingen. 
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Mevrouw Breed (D66) is een voorstander van herindicaties. Zij vindt het voorliggende pakket aan 

maatregelen een reële manier om de beschikbare middelen rechtvaardig te verdelen. 

 

De heer Schouten (Sociaal Lokaal) merkt op dat veel kilometers gaan zitten in ritten van en naar een 

winkel. Als men het aantal kilometers beperkt voor deze vervoersvorm, gaat men dan bijgevolg 

ruimhartiger worden in het verlenen van scootmobielen of zullen mensen beperkt gaan worden in hun 

sociale mobiliteit? 

 

Wethouder Van der Hoek zegt dat de participatieraad positief heeft geadviseerd over dit voorstel, 

inclusief de kilometrage. Mensen die dreigen over de drempel heen te gaan, zullen zich eerder gaan 

afvragen voor welk doel ze de taxi nog willen gaan inzetten. Van de 7000 gebruikers zouden er naar 

schatting maximaal 200 een probleem kunnen krijgen met deze maatregel die is getroffen op basis van 

jurisprudentie. Bijna alle gebruikers kunnen hiermee uit de voeten en er blijft altijd een mogelijkheid 

voor maatwerk. Dat is inherent aan het stelsel. Dit pakket, inclusief de regeling voor de derde 

meerijder, is de uitkomst van consensus tussen de regionale partners en de provincie als 

contracthouder. Het is nu al gebruikelijk de pas op tijdelijke basis te verstrekken. Mensen die de 

voorziening niet kunnen betalen, kunnen een beroep doen op bijzondere bijstand. Het Wmo-team kijkt 

bij elke aanvraag al naar de overige voorzieningen waar een cliënt gebruik van maakt. De ervaring 

wijst volgens hem uit dat er slechts weinig bovenmatig gebruikgemaakt wordt van Wmo-

voorzieningen. 

 

De heer Vrugt (Actiepartij) kondigt aan desondanks toch een motie vreemd te overwegen om 

bovenmatig gebruik terug te dringen. 

 

De voorzitter sluit de bespreking af. 

 

12. Rondvraag 

 

De heer Wiersma (CDA) vraagt hoe in Haarlem wordt omgegaan met de zomerstop in de 

huishoudelijke ondersteuning. 

 

Wethouder Van der Hoek antwoordt dat de aanbieders in Haarlem geen zomerstop hanteren. Wel 

komt het voor dat de cliënten zelf aangeven in de vakantieperiode minder behoefte te hebben aan hulp, 

maar dat wordt dan in onderlinge afspraken geregeld. 

 

De overige vragen aan wethouder Nieuwenburg zullen schriftelijk worden gesteld. 

 

13. Agenda komende commissievergadering(en) 

 

De voorzitter merkt op dat de agenda van de volgende vergadering al behoorlijk vol is, zeker nu daar 

ook de tweede termijn van de Duinwijckhal aan is toegevoegd. Het presidium zal bekijken of daarin de 

commissie Ontwikkeling betrokken moet worden. 

 

Op verzoek van mevrouw Özogul (SP) en mevrouw Breed (D66) en de heer Wiersma (CDA) wordt 

het bericht van Rataplan geagendeerd. 

Op verzoek van de heer Aynan (PvdA) worden het onderzoek en het advies van de participatieraad 

over de klantbejegening bij SoZaWe geagendeerd. 

 

14. Sluiting 
 

De heer Rutten (VVD) brengt een kort verslag uit van het gesprek met schooldirecteuren en twee 

vertegenwoordigers van de GMR van Spaarnesant. Er is vooral gesproken over de verandering van het 

bestuursmodel en de gang van zaken rond de voordracht en benoeming van de Raad van Toezicht. Het 

gesprek heeft volgens hem veel informatie opgeleverd en is zeker aanleiding om in te gaan op de 

uitnodiging van het bestuur van Spaarnesant voor een gesprek. 
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De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur. 


