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CONCEPTVERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING D.D. 25 SEPTEMBER 

2014 VAN DE COMMISSIE BEHEER 

 

Aanwezig de leden: 

De heren Amand (Trots), Aynan (PvdA), Baaijens (Actiepartij), Berkhout (GroenLinks), Bloem 

(SP), Boer (VVD), El Aichi (CDA), Dreijer (CDA), Nederbragt (D66), Roduner (PvdA), Visser 

(ChristenUnie) en de dames Klazes (GroenLinks), De Leeuw (OPH), Sterenberg (VVD) en Van 

Zetten (D66) 

 

Afwezig: de heer Elbers (SP) 

 

Mede aanwezig: 

De dames Van der Mede (griffier), Sikkema (wethouder) en de heer van Haga (voorzitter) 

 

Verslag: Mevrouw Van de Belt 

 

 

1. Opening en mededelingen van de voorzitter 

De voorzitter opent om 17.30 uur de vergadering en heet iedereen welkom. 

 Er is bericht van verhindering van de heer Elbers 

 Er is geen rondvraag deze keer – volgens afspraak zouden rondvragen schriftelijk worden gesteld. 

 

2. Spreektijd voor belangstellenden 

De heer Giebels, voorzitter van de Industriekring Haarlem, spreekt zijn teleurstelling uit over de 

voorgenomen bezuinigingen om het onderhoudsniveau te verlagen van de openbare ruimte van het 

grootste en belangrijkste bedrijventerrein van Haarlem, de Waarderpolder, met 1100 bedrijven waar 

14.000 mensen werken. Er zijn drie – slechte – scenario’s opgesteld, maar hij reageert op de minst 

slechte: dat waar de Waarderpolder overal een B-niveau scoort. De Oudeweg wordt de toegang tot de 

stad, maar daar staat nu het onkruid een meter hoog. Hij verzoekt in ieder geval niveau A voor de 

Oudeweg en de Waarderweg aan te houden. Dat geldt voor groen en voor schoon. Uiteraard gaat de 

voorkeur uit naar niveau A voor de hele Waarderpolder, maar noodgedwongen dan maar een gemengd 

niveau van A en B. De Industriekring beraadt zich op een wijze waarop het onderhoud nog beter kan, 

maar dat hangt af van samenwerking met partners in de stad. Als de Industriekring dat in regie mag 

aansturen, zou hij graag zien dat hij een ploeg voor de Waarderpolder mag aansturen voor onderhoud, 

zodat gebruikers en schoonmakers een-op-een met elkaar kunnen samenwerken om het beste resultaat 

te krijgen. Hij beschikt niet over de cijfers van het gemeentelijk budget, dus of het goedkoper kan, kan 

de heer Giebels niet beoordelen. Hij twijfelt niet aan de intentie van Spaarnelanden om het werk goed te 

doen, maar in het algemeen leidt concurrentie tot slimmer en sneller werken. Onderhoud in de vorm van 

bedrijfsparticipatie, zoals nu kennelijk ook in woonwijken gaat gebeuren, is alleen mogelijk als je weet 

wat het niveau voor de hele stad is. En als je aan 1100 bedrijven moet vragen of ze meedoen, dan houd 

je een derde aan freeriders. Zo is het ook met de beveiliging. Overigens is het bedrijventerrein in het 

weekend leeg en dan zou je daar juist perfect kunnen schoonmaken. Als bedrijven zelf met hun klanten 

in de weer zijn, kunnen ze niet schoonmaken. 

Wethouder Sikkema verzekert dat dit stuk binnenkort naar de raad gaat. De stad kan bepaalde garanties 

bieden voor een bepaald niveau en als daarbovenop nog wensen zijn, dan zijn alle initiatieven vanuit de 

stad natuurlijk prima. Er moet nu eenmaal 1 miljoen euro bezuinigd worden. De stad gaat dat merken. 

De voorzitter bedankt de heer Giebels voor zijn inbreng. 

 

3. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 
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4. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

De heer Aynan informeert naar de notitie over het Stationsplein. 

Wethouder Sikkema verzekert dat die morgen naar de raad komt. 

 

5. Uitwerking beheer- en onderhoudscontracten 

procedure 

De voorzitter licht toe dat het om een collegebevoegdheid gaat. Het is een zware voorhangprocedure 

om het voorgenomen besluit eerst in de commissie te toetsen. Die zienswijzen van de raad neemt het 

college mee als het met dit voorstel terugkomt. 

De heer Boer wil het stuk nog graag in zijn fractie bespreken. De raadsmarkt is net gehouden en die 

informatie moet wel even bezinken. Het stuk staat komende donderdag al op de raadsagenda. 

Wethouder Sikkema beaamt dat de raadsmarkt niet eerder kon dan vandaag. De commissie heeft 

besloten de brief en het uiteindelijke voorstel tegelijkertijd te agenderen. Nu is inderdaad de tijd kort. 

Het is een adviesstuk en de periode voor zienswijzen bedraagt maximaal zes weken. Indienen van 

zienswijzen kan nu en volgende week in de raad en dan neemt de wethouder dat mee. Voor 1 november 

dient er een definitief collegebesluit te liggen; 1 januari gaat de gemeente aan de gang met de nieuwe 

contracten. De raad heeft nu één week minder dan de maximale termijn van zes weken om advies uit te 

brengen. Als de raad het niet volgende week in de raad wil behandelen, is dat ook een keus. 

Mevrouw Van Zetten memoreert dat het eerdere voorstel al met de vorige wethouder is besproken. 

Toen heeft de raad zich uitgesproken over dat eeuwigdurende contract en over het feit dat 5 miljoen 

euro aan de markt wordt overgelaten. Er is toen om een aanvullende brief voor de zomervakantie 

gevraagd. Nu wordt de termijn voor de raad toch wel heel kort. 

De heer Boer heeft eerder aangegeven niet in deze positie te willen komen. Hij zou zijn zienswijze niet 

per se volgende week in de raad willen indienen, maar schriftelijk op een wat langere termijn. 

De heer Nederbragt begrijpt dat het college advies wil over de verdeling van de domeinen. In de 

raadsmarkt werd duidelijk dat de aanbestedingsvoorbereiding al van start is gegaan. Hij vraagt of het 

nog in de aanbesteding mee kan als de raad een andere verdeling maakt. 

Mevrouw Van Egmond licht toe dat de aanbesteding is gestart op de domeinverdeling zoals die er nu 

ligt. Die domeinverdeling is een collegebevoegdheid. De raad is wel bevoegd meerjarig de begroting 

vast te zetten voor grote contracten qua geld. Dat is het budgetrecht van de raad. Daarom is de raad 

gevraagd zienswijzen uit te brengen. 

Desgevraagd legt wethouder Sikkema uit dat het college de zienswijzen kan meenemen in het 

uiteindelijke besluit. Uiteraard heeft het college wel tijd nodig om zienswijzen te verwerken. 

De heer Amand vraagt hoe het geregeld is als degene die het contract moet uitvoeren in de tussentijd 

failliet gaat. 

Mevrouw Van Egmond heeft in het mantelcontract opgenomen wat er moet gebeuren als er sprake is 

van beëindiging, ook in het geval van faillissement. 

Mevrouw Van Zetten verduidelijkt dat de begroting pas na 1 november wordt vastgesteld en dan pas 

gaat de raad al dan niet akkoord met dit voorstel. 

Wethouder Sikkema beaamt dat dat gaat over de budgetverdeling, het hoofdbedrag, maar hoe dat 

binnen het totale budget verdeeld wordt, is een collegebevoegdheid. 

De heer Boer begrijpt dat de raad nog wijzigingen kan aanbrengen binnen die 29,5 miljoen euro. Hij 

wil het recht behouden schriftelijk zijn zienswijze aan te leveren en hij zit niet vast aan de raad 

komende week. 

Wethouder Sikkema moet dit ontkennen, want de raad heeft eerder overeenkomsten gesloten met 

Spaarnelanden over omzet en opdrachten gegeven aan partijen. Die discussie is dus nu niet aan de orde. 

Mevrouw Van Leeuwen vraagt of Haarlemse partijen voorrang krijgen. 

Wethouder Sikkema legt uit dat dit juridisch niet toelaatbaar is. Dat is dus geen wegingsfactor. 

De heer Bloem begrijpt dat dit een collegebevoegdheid is en hij vraagt zich af welke invloed de raad nu 

nog heeft. Hij begrijpt dat hij in de komende raad een motie zou kunnen indienen. 
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Wethouder Sikkema hoort graag de mening van de raad over dit voorstel en die neemt ze mee alvorens 

tot een definitieve keuze te komen. 

De heer Boer maakt ernstig bezwaar tegen de procedure. Hij behoudt zich echt het recht voor zijn 

zienswijze schriftelijk in te dienen en hij wil niet vastzitten aan de raad volgende week. Het gaat maar 

liefst om een bedrag van 30 miljoen euro! 

Mevrouw Van Zetten stelt dat dit punt niet rijp is voor bespreking. 

De heer Bloem stelt voor een extra raadsvergadering in te plannen. 

Wethouder Sikkema oppert dat iedereen voor half oktober zijn zienswijze indient. Als dit punt 

30 oktober wordt besproken, kan het college niets met de zienswijzen voor 1 november. De wethouder 

houdt nu graag een eerste ronde zienswijzen. Vervolgens kan dit punt nog een keer terugkomen in de 

commissie over twee weken en dan komt het in de raad daarna. In de raad kunnen raadsleden te allen 

tijde een motie indienen. 

 

zienswijzen 

De heer Bloem had en heeft moeite met het concept werken in regie en daarom staat hij erg kritisch 

tegenover de uitvoering die er nu ligt. Om echt de regie te houden binnen de nu gestelde kaders oppert 

hij alles bij Spaarnelanden neer te leggen. De SP zou de winst van die bijna 30 miljoen euro het liefst 

zien terugvloeien naar uiteindelijk de gemeente. 

Mevrouw Van Zetten brengt hiertegen in dat concurrentie mensen scherp houdt. Bovendien gaat het 

om slechts 5 miljoen euro die naar marktpartijen gaat. 

De heer Bloem wijst op alle ellende die de liberalisering heeft aangericht. 

Ook de heer Boer ziet wel degelijk de voordelen als werk op de markt wordt gezet en partijen tegen 

elkaar opbieden. De VVD wil de hoogste kwaliteit voor een lage prijs. Marktconform. 

De heer Bloem vindt het op afstand zetten van Spaarnelanden helemaal niet zo gunstig. Hij ziet graag 

dat de winst zo veel mogelijk terugvloeit naar de eigen gelederen. De beste optie daarvoor is 

Spaarnelanden. 

De heer Boer is heel blij dat de wethouder met de voorstellen komt voor de DVO’s. Spaarnelanden 

werkte de afgelopen jaren vaak boven de marktprijs en leverde niet de gevraagde kwaliteit. Wel hoort 

hij graag hoe de domeinen zijn verdeeld. In een eerdere brief stond een andere domeinverdeling die ook 

beargumenteerd was. Hij hoort graag waarom volgens de brief in september de verdeling is veranderd 

en waarom bepaalde onderdelen nu per se naar de markt moeten of andersom. Die argumentatie 

ontbreekt. Dat vergt een – liefst schriftelijke – toelichting. Het is met name vreemd dat het domein 

parkeren niet in de markt wordt gezet. Graag krijgt de VVD inzicht in hoeveel geld er naar de 

verschillende domeinen gaat. Hij verzoekt de wethouder na te denken over het idee van de inspreker om 

zelf een deel van het onderhoud aan te pakken als ze dat beter en goedkoper kan. 

De heer Roduner leest dat in de DVO’s een aantal afspraken wordt gemaakt over beleidswijzigingen. 

Hij is benieuwd in hoeverre de gemeente daaraan juridisch gebonden is als de raad iets anders wil. Als 

doel wordt genoemd het verschuiven van taken naar marktpartijen. Verderop staat een logischer doel: 

een optimale balans van prijs en kwaliteit bereiken. Daarop krijgt hij graag een toelichting. Voorts 

krijgt hij graag uitleg over de reden waarom riolering aanvankelijk naar Spaarnelanden ging en waarom 

uiteindelijk verharding naar Spaarnelanden gaat en wat verschuiving van de pakketten betekent voor 

Spaarnelanden. Brengt de transitie kosten met zich mee en gaat Spaarnelanden efficiënter werken? 

Mevrouw Van Zetten is blij dat de gemeente via de DVO’s meer grip op Spaarnelanden krijgt. 

Spaarnelanden heeft een eeuwigdurend contract voor 30 miljoen euro. Spaarnelanden zou best wel wat 

meer concurrerend kunnen werken. 

De heer Bloem heeft kritiek op het uitgangspunt dat het altijd efficiënter zou zijn om zaken in de markt 

te zetten. Dat is waartegen de SP ageert. 

Mevrouw Van Zetten heeft een paar jaar geleden al gereageerd op dat eeuwigdurende contract. Dat zou 

stilzwijgend verlengd worden. Nu ligt er een stuk voor om meer grip op de situatie te krijgen. De 

gemeente is met handen en voeten gebonden. 
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De heer Boer meent dat de raad in principe kan besluiten dat er aan dat contract gesleuteld gaat worden. 

Dat is elders in het land ook wel gebeurd. 

Mevrouw Van Zetten leest dat Spaarnelanden meer gaat doen met minder geld. Onduidelijk blijft waar 

de bezuiniging gezocht wordt. Bovendien wordt de onkruidbestrijding anders aangepakt en dat gaat 

waarschijnlijk meer kosten. Daar ligt een enorme uitdaging. Parkeren lijkt bij uitstek iets om op de 

markt te zetten. 

De heer Berkhout vindt domeingericht werken volstrekt logisch. Hij is benieuwd naar de consequenties 

van de frictiekosten. Er is nog een marge van 800.000 euro die Spaarnelanden extra doet bovenop het 

contract en hij vraagt of dat de speling is die de raad heeft. Voorts krijgt hij graag uitleg over in 

hoeverre de bezuiniging van 1,5 miljoen euro in dit voorstel verwerkt is. 

De heer Baaijens vindt het een goed voorstel zoals het nu gaat met het domeingericht werken. Parkeren 

zou de Actiepartij liever marktgericht zien. Groenonderhoud bij Spaarnelanden gaat vaak verkeerd en 

dat baart zorgen. Groenonderhoud is juist een domein waarop de gemeente heel zuinig moet zijn. 

De heer El Aichi vindt de domeinverdeling tussen Spaarnelanden en marktpartijen prima. Hij ontvangt 

graag de tussenrapportages. 

De heer Visser vindt het prima om een aantal contracten te bundelen in een aantal pakketten. Hij 

betreurt het dat dit nieuwe contract wordt besproken los van de invulling van bezuinigingen; hij had 

liever een integrale behandeling gehad. Hij ontvangt graag jaarlijks tijdig het beheersplan om het 

eventueel nog te kunnen bijsturen. De ChristenUnie krijgt graag de mogelijkheid meer aan te besteden. 

Via SROI kan daar ook de sociale doelstelling worden bereikt. Hij roept op toch nog eens te kijken of 

het contract met Spaarnelanden niet verlaagd kan worden, eventueel boekhoudkundig. Dit kan 

misschien door de toenemende opbrengst van afvalrecyling. Parkeren moet echt goedkoper kunnen. Hij 

hoort graag meer over de inbreng van de raad bij werken in regie. 

De heer Berkhout brengt hiertegen in dat het bij de afvalstoffenheffing om een gesloten systeem gaat. 

De afvalstoffenheffing gaat niet naar beneden, maar dan worden de baten bij Spaarnelanden 

ondergebracht. 

 

Wethouder Sikkema hoort dat op één partij na iedereen blij is dat er meer in regie gewerkt wordt. 

Werken in regie staat niet meer ter discussie. Daartoe is al besloten en dit is de uitwerking daarvan. Het 

grootste deel ligt bij Spaarnelanden, slechts 5 miljoen euro gaat naar marktpartijen. Bij dit nieuwe 

systeem staat de kwaliteit voorop en misschien kan dat goedkoper. Naar aanleiding van het onderzoek 

van Royal Haskoning werd duidelijk dat het beter is alles boven de grond bij één partij onder te 

brengen. Dat komt de afstemming ten goede. Daar komen de wijzigingen tussen die twee brieven uit 

voort. 

De heer Boer ziet graag de argumenten daarvoor schriftelijk in dit stuk. 

Wethouder Sikkema benadrukt dat dit al in het stuk staat. Per e-mail zal ze de uitleg nogmaals apart 

sturen. Met parkeren hebben andere gemeenten ervaring met het op de markt zetten daarvan, maar 

daaraan kleven ook nadelen. Als voorbeeld noemt ze de vrijkaartjes bij evenementen die dan allemaal 

afgekocht moeten worden. Volgende week op 1 oktober wordt de nieuwe werkplek van Spaarnelanden 

geopend. Er is veel geïnvesteerd in parkeren en ze moedigt de raad aan daar eens te gaan kijken. 

De heer Boer hoopt dat er betere argumenten zijn dan het afkopen van vrijkaartjes bij evenementen 

voor het onderbrengen van parkeren bij Spaarnelanden. Als de raad in meerderheid besluit te gaan 

onderhandelen over verlaging van het contract, dan moet dat toch mogelijk zijn. 

Wethouder Sikkema licht toe dat er een contract ligt bij Spaarnelanden. Daarvoor heeft de raad zelf 

gekozen. Als de raad iets met Spaarnelanden wil, dan kan de raad daarover in gesprek gaan met de heer 

Cassee. Hier gaat het erom dat het beheer en onderhoud goed geregeld worden. 

De heer Nederbragt heeft een punt van orde. Als er een motie komt om die 4 miljoen parkeergeld over 

te hevelen, dan is er echt een probleem bij dat contract voor 29 miljoen euro. De raad gaat over het 

budgetrecht, maar de gemeente moet en zal die 29 miljoen euro bij Spaarnelanden behalen. Indienen 

van zienswijzen heeft dus ook weinig zin. 
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Wethouder Sikkema legt nogmaals uit dat het college wel redenen heeft om bepaalde zaken ergens 

onder te brengen, maar uiteindelijk kan de raad wel een uitruil willen. Er kan nu alleen over de 

komende vier jaar worden gesproken en als de raad het contract wil openbreken, is dit noch de plek 

noch het moment. 

Frictiekosten zijn tijdelijk en die zijn uitgewerkt in scenario’s. De gemeente is nog bezig uit te zoeken 

wat er is misgegaan bij het groenonderhoud, maar dat heeft met veel verschillende partijen te maken. Er 

komen prestatieafspraken en daarop vindt een audit plaats. Rapportages op hoofdlijnen komen naar de 

raad. Alle partijen moeten aan SROI voldoen en Spaarnelanden voldoet daar ruim aan. 

De heer Wals licht de verschuiving in domeinen toe. Groen en verharding gaan helemaal naar 

Spaarnelanden, maar riolering verdwijnt voor een deel evenals civiele kunstwerken en 

oevervoorzieningen. Bij elkaar opgeteld komt er dan 800.000 euro bij, maar de bezuiniging op de 

openbare ruimte wordt weer in mindering gebracht. Er wordt dus gesaldeerd. Die 800.000 euro in de 

B&W-nota is het bedrag puur door de verschuiving in domeinen, los van de bezuiniging. Bezuinigingen 

worden later verrekend. 

De heer Amand zou die rapportage van Royal Haskoning wel willen zien, net als de kosten van dit 

bureau. 

Wethouder Sikkema wil de kosten niet met de raad delen. Over de inhoud denkt ze nog even na. 

 

Tweede termijn 

De heer Bloem concludeert dat de problemen door marktwerking veroorzaakt nu met meer 

marktwerking opgelost moeten worden. Er is sprake van kapitaalvernietiging bij kunstwerken, 

oevervoorzieningen en grondwater door die kennis naar de markt te verplaatsen. Er wordt geld 

weggegooid met frictiekosten. De SP ziet op geen enkele wijze voordeel van deze nota en overweegt 

een motie. 

De heer Visser benadrukt dat het moment van contractsluiting juridisch bepalend is. Daarom zou de 

gemeente nu al in de contracten haar voornemen moeten uiten om over vier jaar mogelijk te gaan 

aanbesteden en het contract te verlagen. Zo nodig komt de ChristenUnie met een motie. 

Wethouder Sikkema benadrukt dat dit echt een andere discussie is en het is zeker niet aan te bevelen 

dat nu in het contract op te nemen. 

 

De voorzitter stelt dat dit punt nu voldoende is besproken en dat er een tweede bespreking aan gewijd 

wordt op de volgende commissievergadering. Het stuk komt niet in de raad van volgende week. 

Wethouder Sikkema gaat ervan uit dat de zienswijzen op 9 oktober worden besproken. 

 

6. Agenda komende commissievergadering 

Er worden geen nieuwe agendapunten toegevoegd aan de bestaande agenda. 

 

7. Sluiting 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng en sluit de vergadering om 18.45 uur. 

 

 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2014/28-augustus/17:00/---17-50-uur-Toetreding-gemeenten-Beemster-en-Purmerend-tot-de-gemeenschappelijke-regeling-Milieudienst-IJmond

