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CONCEPTVERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE 

BESTUUR, GEHOUDEN OP 29 JANUARI 2015 IN HET STADHUIS TE HAARLEM 

 

Aanwezig de leden: 

de heer J.J.L. Amand (Trots), de heer G.B. van Driel (CDA), de heer J. Fritz (PvdA), de heer 

F.H. Garretsen (SP), de heer B. Gün (GLH), mevrouw D. Huysse (GLH), de heer R.G.J. de Jong 

(VVD), mevrouw D. Leitner (D66), mevrouw D. van Loenen (PvdA), de heer 

M.J.A.E. Rijssenbeek (D66), mevrouw H.A. van der Smagt (VVD), de heer F.N.G. Smit 

(OPHaarlem), de heer T.J. Vreugdenhil (ChristenUnie), de heer J. Vrugt (AP), mevrouw L. C. van 

Zetten (HvH) 

 

Afwezig de leden: 
de heer A.P.D. van den Raadt (Trots) 

 

Mede aanwezig: 

mevrouw A. Ramsodit (voorzitter), burgemeester B. Schneiders, wethouder J.K.N. van Spijk, 

mevrouw M. Blaauboer (secretaris) 

 

Verslag: de heer G-J. Timmermans 

 

1. Opening en mededelingen voorzitter 

De voorzitter opent de vergadering om 17.00 uur en heet allen welkom. Er is bericht van 

verhindering van de heer Van den Raadt (Trots). 

Zij attendeert de leden op de tweede debattraining voor alle raadsleden en schaduwraadsleden op 

woensdag 4 februari. 

Zij attendeert de leden voorts op de raadsmarkt over openbaarheid en geheimhouding die op 

donderdag 5 februari om 18.45 uur plaatsvindt. 

 

2. Spreektijd voor belangstellenden 

Er hebben zich geen insprekers gemeld. 

 

3. Vaststellen van de agenda 

Agendapunt 10 komt te vervallen omdat de antwoorden op de artikel 38-vragen van de Actiepartij 

over de betreffende UMTS-mast inmiddels beschikbaar zijn. 

Agendapunt 9 wordt op verzoek van de aanvrager, de heer Smit (OPH), van de agenda gehaald 

omdat de afstemmingskwestie met de RKC inmiddels met wethouder Van Spijk is opgelost. 

De agenda wordt voor het overige conform het voorstel vastgesteld. 

 

4. Vaststelling verslagen van de commissie Samenleving van 15 januari en van de 

raadsmarkt risicomanagement van 15 januari 2015 

Beide verslagen worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

5. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

Er zijn geen mededelingen of rondvragen. 

 

Ter advisering aan de raad 
 

6. Wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening Haarlem 

Inspreker 

Mevrouw Middelbeek, voorzitter van de wijkraad Burgwal, pleit ervoor de vergunningsplicht 

voor smartshops en growshops nu niet te schrappen zolang daar geen inhoudelijke discussie over 
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heeft plaatsgevonden. Nu wordt volgens de wijkraad alleen het argument van deregulering 

gebruikt. De wijkraad acht handhaving van de vergunningplicht van belang omdat in de 

Spaarnwouderstraat die net dankzij de inspanningen van alle partijen weer een positieve 

ontwikkeling doormaakt, zich een smartshop wil vestigen waarvan de eigenaar absoluut niet 

aanspreekbaar is voor het maken van afspraken over het vermijden van overlast. Die zaak is nu 

zonder vergunning geopend en veroorzaakt door de aanloop tot laat in de avond veel overlast in 

de buurt. De ondernemers en bewoners zien dit als een stap terug en pleiten daarom voor 

handhaving van de vergunningsplicht. 

 

De heer Vrugt (AP) zegt deze zorgen al eerder gehoord te hebben. In de wetgeving is echter het 

een en ander veranderd, waardoor deze zaken niet meer vergunningplichtig zijn. Er kan dus ook 

geen sprake meer zijn van ontheffingen. 

De heer Fritz (PvdA) vraagt wat de inspreekster aan meerwaarde verwacht van een vergunning, 

nu de wetgever daar anders mee omgaat. 

De heer Rijssenbeek (D66) vraagt of de inspreekster pleit voor een aanscherping van de nu nog 

geldende regelgeving of alleen tegen de afschaffing van de vergunningplicht. 

Mevrouw Middelbeek zegt dat de zaak wel een vergunning heeft aangevraagd, maar dat die nog 

niet verleend is. Toch is de zaak open en dat heeft gevolgen voor de openbare orde. Zij verwacht 

dat er bij een vergunning afspraken vastgelegd worden, zodat iedereen weet waar men aan toe is. 

Dan kan men elkaar ook ergens op aanspreken zonder ontaarding in ruzie. Dan worden zaken 

beheersbaar in het belang van goed samenleven in een buurt. Zij zegt niet uit te sluiten dat de 

huidige regeling voor aanscherping vatbaar is. Haar grootste bezwaar is echter dat de buurt nu 

helemaal geen handvat meer heeft om bezwaar te maken en afspraken vastgelegd te krijgen. Zij is 

van mening dat de commissie daarom eerst een inhoudelijke discussie zou moeten voeren, 

voordat men tot afschaffing overgaat. 

De voorzitter bedankt de inspreekster voor haar inbreng en geeft de burgemeester de gelegenheid 

voor een korte reactie. 

 

Burgemeester Schneiders dankt iedereen die zich heeft ingespannen voor de opwaardering van 

de Spaarnwouderstraat. Growshops worden binnenkort in de Opiumwet verboden. Smart- en 

headshops zijn echter te beschouwen als gewone winkels. Daarom wil het college daar net als bij 

terrassen komen tot een zekere deregulering en volstaan met een meldingsplicht, zodat wel kan 

worden gehandhaafd op overlast. De mogelijkheid om als sanctie een vergunning in te trekken, 

komt dan dus te vervallen, maar handhaving op overlast blijft mogelijk door bijvoorbeeld een 

zaak te sluiten. Bij de begroting komt de raad nog te spreken over de relatie tussen bezuinigingen 

op handhaving en deregulering. Hij stelt voor dan in dat bredere verband deze discussie verder te 

voeren. 

 

De voorzitter merkt op dat er in vergadering van 11 december 2014 al uitgebreid gesproken is 

over deze wijzigingen van de APV en gaat over tot bespreking. 

 

De heer Garretsen (SP) blijft grote moeite houden met het zogenaamde koeltasartikel, omdat 

daarin het zware dwangmiddel van een aanhouding – inclusief vrijheidsberoving en vier uur 

verblijf in een politiecel – staat opgenomen wanneer de politie een redelijk vermoeden heeft van 

een strafbaar feit. Die bevoegdheid heeft de politie volgens hem nu al volgens het WvS, als er een 

vermoeden bestaat van een strafbaar feit. Als het artikel gehandhaafd blijft, stelt hij voor 

aanhouding te vervangen door het lichtere staande houden. Als iemand dan een politiebevel 

negeert, is er alsnog sprake van een strafbaar feit. Het tweede lid van het artikel is volgens hem 

helemaal overbodig en kan volgens hem leiden tot discriminatoir optreden op basis van 

uiterlijkheden. Hij stelt voor dat te schrappen. 
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De heer Fritz (PvdA) merkt op dat de politie heeft aangegeven een handvat nodig te hebben om 

op te treden en dat hiermee in andere steden goede ervaringen zijn opgedaan. Daarom staat hij 

positief tegenover het uitgangspunt en is hij niet overtuigd door de SP. Hij nodigt de deur SP uit 

haar overwegingen in een amendement te verwoorden, zodat hij die beter kan beoordelen. 

Naar zijn mening worden in een smartshop geen verboden spullen verkocht en is er dus sprake 

van een gewone winkel. De APV biedt volgens hem in andere artikelen voldoende 

aanknopingspunten om overlast of strafbare feiten aan te pakken. Daar zou een vergunning niets 

extra's aan toevoegen. Iets is verboden of niet. 

 

Mevrouw Huysse (GLH) is het eens met de PvdA. Het gaat hier om een behoorlijk technisch 

stuk, maar het uitgangspunt is minder regeldruk. Een fractiegenoot heeft het stuk kritisch 

doorgenomen en vergeleken met andere gemeenten. Hij adviseerde nog eens kritisch te kijken of 

alle artikelen wel van toepassing zijn op Haarlem. Zij denkt dat het wel zinnig zou zijn om in 

aanvulling op de landelijke regelgeving over het gebruik van dieren in het circus in deze APV iets 

op te nemen over het gebruik van dieren bij evenementen. Als voorbeeld noemt zij desgevraagd 

kerststallen. Over de proef met openingstijden in de horeca heeft zij al eerder technische vragen 

gesteld. Daar wil ze het bij de volgende wijziging van de APV over hebben. Nu kan zij 

instemmen met het voorliggende stuk. 

 

Mevrouw Van der Smagt (VVD) is van mening dat er geen apart regime nodig is voor head- en 

smartshops. Het zijn in haar ogen gewone winkels die vallen onder de algemene regels voor 

overlast. Zij heeft haar twijfels over het koeltasartikel en wil daar kritisch naar blijven kijken, ook 

als de politie een dergelijk artikel vraagt. Zij kan zich wel vinden in de opmerkingen van de SP. 

Over het tweede lid van dat artikel heeft zij zich al eerder kritisch uitgelaten, maar daar vindt ze 

niets van terug in de brief van de burgemeester. Zij stelt voor dit te schrappen, ook al vanwege het 

streven naar minder regels. 

 

De heer Amand (Trots) roept op nog eens kritisch te kijken naar wat er wel en niet moet worden 

opgenomen in deze APV om tot een helder document te komen voor de Haarlemse burgers, zodat 

zij weten wat er wel en niet verboden is. 

 

De heer Rijssenbeek (D66) zegt ook al eerder aangedrongen te hebben op een bredere discussie 

over de APV en verheugd te zijn dat die suggestie in de brief is overgenomen. Gezien de grote 

schade die winkeliers jaarlijks oplopen door winkeldiefstal en vervolgens verhalen op de 

consument, is hij een voorstander van het weren van geprepareerde tassen. Hij denkt bovendien 

dat de winkeliers pas echt geholpen zijn, als dit artikel ook van kracht zou zijn in de winkels en 

niet alleen nabij winkels. Hij is niet overtuigd door het tegenargument dat de APV alleen zou 

gaan over de openbare ruimtes, omdat er ook veel staat over wat er gebeurt binnen de horeca en 

gemeenschappelijke ruimtes. Hij stelt voor alsnog op te nemen dat dit artikel ook van kracht is in 

winkels en zegt anders een amendement in te dienen. De meerwaarde van het artikel zit voor hem 

in de mogelijkheid op te treden als mensen kennelijk het voornemen hebben met de 

geprepareerde tas een winkeldiefstal te plegen. Het WvS maakt dat alleen mogelijk bij een 

voorgenomen strafbaar feit waar minimaal acht jaar gevangenisstraf op staat en dus niet bij 

winkeldiefstal. In die zin schept dit artikel een nieuw strafbaar feit. Het is een middel om mensen 

aan te pakken die op zich neutrale middelen bij zich dragen om strafbare feiten te plegen. Hij 

vindt het vergelijkbaar net de bepalingen in de APV over inbrekerswerktuig. Op zich is het niet 

verboden een schroevendraaier bij zich te dragen, maar in een bepaalde context wordt het een 

verdachte aanwijzing voor snode plannen. Voor zijn opvatting over het tweede lid verwijst hij 

naar zijn opmerkingen bij een eerdere commissievergadering over deze APV. 
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Hij zegt begrip te hebben voor de inspreekster, maar zich ook te kunnen vinden in de opvatting 

van de heer Fritz dat de APV al voldoende mogelijkheden biedt om overlast van een smartshop 

aan te pakken. 

 

De heer Vreugdenhil (CU) merkt op dat in artikel 1 niet zijn suggestie is overgenomen om 

overschrijdingen van reactietermijnen op een aanvraag met redenen te motiveren. Dat lijkt hem 

beter om zo te vermijden dat de schijn van willekeur wordt gewekt. Verder is hij ook van mening 

dat het koeltasartikel ook in de winkel van kracht zou moeten zijn. 

 

De heer Vrugt (AP) zegt een amendement van D66 in die richting te zullen steunen. Hij is er 

door de toelichtingen van overtuigd dat het in de Spaarnwouderstraat gaat om een gewone winkel 

waar geen apart regime voor nodig is en spreekt en passant zijn waardering uit voor de terugkeer 

van het winkelstraatkarakter in die straat. 

 

De heer Van Driel (CDA) zegt het voorstel te steunen en benieuwd te zijn naar de reactie van de 

burgemeester op de toepassing van het artikel binnen winkels. 

 

Burgemeester Schneiders acht de smartshopkwestie afdoende behandeld en constateert daar ook 

overeenstemming over bij de commissie. Hij zegt zelf aanvankelijk erg sceptisch geweest te zijn 

over het opnemen van rooftassen en koeltassen in de APV. De politie heeft hem echter weten te 

overtuigen dat deze middelen veelvuldig gebruikt worden, vaak door bij de politie bekende 

groepen. De politie zal niet zomaar iemand meenemen, maar handelen met gezond verstand bij 

het vermoeden dat iemand uit is op het gebruik van deze middelen voor roof of diefstal. Hem is 

verteld dat de ordebevoegdheden zich beperken tot de openbare ruimte. Maar gehoord de andere 

voorbeelden die de heer Rijssenbeek aandraagt, heeft hij er geen bezwaar tegen het artikel ook 

binnen de winkel van toepassing te laten zijn. Hij hoopt dan wel dat het OM in voorkomende 

gevallen hetzelfde artikel zal gebruiken. Hij zegt toe het te zullen opnemen, zodat een agent ook 

in de winkel handelend kan optreden. Hoe meer instrumentarium er is om deze bekende, door 

heel Nederland zwervende groepen winkeldieven aan te houden, hoe liever het hem is. 

Hij onderkent het risico van etnisch profileren, maar gaat vooralsnog uit van de professionaliteit 

van de politie om bepaalde situaties te herkennen. Hij is zelf geen voorstander van juridische 

scherpslijperij, maar wel van een pragmatische en effectieve aanpak. 

 

Mevrouw Leitner (D66) stelt als niet-juriste voor dit gewoon te gaan proberen en dat element 

eruit te halen als het in de praktijk structureel misgaat. 

De voorzitter merkt op dat dit raakt aan de breder reikende discussie over etnisch profileren. Zij 

oppert de mogelijkheid de politie uit te nodigen om te komen uitleggen hoe men in de praktijk 

afwegingen maakt. 

 

Burgemeester Schneiders zegt de mogelijke gevaren te zien en de keuze aan de commissie over 

te laten, als de keuze maar helder is. 

De algemene discussie over de APV zit inderdaad nog in het verschiet. Dan kan men het ook 

hebben over de inzet van levende dieren bij evenementen, al zijn hem daar niet direct 

voorbeelden van bekend buiten de genoemde kerststallen. Volgens de Algemene wet 

bestuursrecht moet de gemeente afwijkingen van reactietermijnen al motiveren. Daarom is dat 

ook niet nog eens apart opgenomen in de APV. Maar als de raad van mening is dat het omwille 

van de duidelijkheid naar de burger hier als extra regel moet worden opgenomen, heeft hij daar 

geen bezwaar tegen. 

Van ambtelijke zijde wordt toegelicht dat het eerste lid van het koeltasartikel gaat over de 

kennelijke technische mogelijkheid van de tas om diefstal te faciliteren; het tweede lid gaat over 
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het oogmerk om het middel voor dat doel te gebruiken. Wie dat oogmerk niet heeft, pleegt geen 

strafbaar feit door de tas te dragen. 

 

De heer Garretsen (SP) merkt op dat daarmee de cirkel rond is. Hij wil met zijn fractie nog 

bespreken hoe men na deze uitleg staat tegenover de beide leden van dit artikel en de omgang met 

speciale groepen. Daarom wil hij het voorstel minimaal als hamerstuk met stemverklaring naar de 

raad gebracht zien, met de mogelijkheid van opwaardering tot bespreekstuk. 

 

De voorzitter concludeert dat het voorstel als hamerstuk met stemverklaring naar de raad gaat. 

Zij vraagt opmerkingen dan wel te beperken tot politieke zaken en niet te vervallen in herhalingen 

van technische discussies. 

 

7. Regionaal beleidsplan 2015 – 2018 Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) 

De voorzitter merkt op dat volgens de wet op de veiligheidsregio’s de raad zienswijzen mag 

meegeven aan de portefeuillehouder voordat het algemeen bestuur van de VRK dit beleidsplan 

vaststelt. Op 8 december 2014 is er al een informatiebijeenkomst van de VRK over dit plan 

geweest voor raadsleden uit de regio. 

 

De heer Garretsen (SP) vindt dat het stuk in moeilijk toegankelijke managementtaal is gesteld. 

Hij vraagt een toelichting op het risicoprofiel dat lijkt te bestaan uit enerzijds het risico van te 

weinig efficiëntie en anderzijds het risico van bezuinigen. Hij vraagt of dat het volledige 

risicoprofiel is. Verder adviseert hij niet overhaast over te stappen op het systeem van de 

landelijke meldkamer, zolang niet duidelijk is of dat goed functioneert. Er zijn immers wel meer 

problemen met de vorming van de nationale politie. 

 

De heer Van Driel (CDA) zegt altijd een beetje cynisch te worden als de VRK om de mening van 

de gemeenteraad vraagt. Hij zegt het stuk helemaal te hebben doorgelezen, maar na lezing niet 

meer te weten wat hij heeft gelezen. Hij kan er dus geen mening over geven, maar neemt aan dat 

het wel zijn waarde zal hebben en zal er dus mee instemmen. 

 

De heer De Jong (VVD) is het ermee eens dat het hier gaat om een managementverhaal dat 

vooral bestemd is voor intern gebruik. Er staan zaken in waar niemand op zich op tegen kan zijn, 

zoals meer vertrouwen op de eigen kracht van burgers en het versterken van de organisatie. De 

experts op het gebied van veiligheid zitten bij de VRK en de raad wil vooral garanties dat de 

veiligheid goed bewaakt wordt. Hij gaat ervan uit dat de experts weten hoe ze moeten optreden 

bij rampen en crises. Het valt hem echter op dat er met geen woord gesproken wordt over 

jihadisme als bedreiging voor de veiligheid. Over de inhoud van het stuk heeft de VVD verder 

geen mening. De fractie vertrouwt erop dat de burgemeester in het bestuur de belangen van de 

Haarlemse burgers goed zal behartigen. 

De voorzitter merkt op dat de VVD twee pijlers uit het plan aanroert, namelijk de 

zelfredzaamheid van de burger en de professionalisering van de organisatie. De andere twee 

pijlers zijn de versterking van de samenwerking en de bevordering van de informatie-

uitwisseling. Die uitersten vormen de delen van het beleidsplan. 

 

De heer Smit (OPH) merkt op dat men van de burger niet kan eisen zich te committeren aan de 

oproep tot zelfredzaamheid. De brandweer moet uitrukken voor mensen wier huis in brand staat, 

ongeacht hun mate van zelfredzaamheid. Daarom is die pijler in zijn ogen wankel en een risicovol 

aspect aan het beleidsplan. Het kan naar zijn mening geen richtinggevend uitgangspunt zijn, 

hooguit een ambitie. Verder mist hij een goede afbakening van de taken die al dan niet bij de 

VRK thuishoren. 
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Mevrouw Van Zetten (HvH) sluit zich daarbij aan. Zij vindt dat mensen worden doodgegooid 

met die voortdurende roep tot bevordering van zelfredzaamheid. Waar het om gaat is dat mensen 

het werk goed moeten doen waarvoor ze zijn aangesteld. Het valt haar op dat er een aantal 

ramptypen wordt benoemd, maar het terrorisme en Syrië-gangers daarbij niet worden vermeld, 

terwijl die toch ook van belang zijn voor de veiligheid in de regio. Zij verwijst daarbij naar de 

recente camerapaniek op het station van Leiden. 

 

De heer Gün (GLH) merkt op dat de rol van de VRK bij terrorisme begint als zich ergens een 

ramp voordoet. Hij maakt bezwaar tegen de verenging van terrorisme tot jihadisme, omdat 

terrorisme ook heel andere ideologische grondslagen kan hebben. Hij spreekt zijn waardering uit 

voor de heldere managementstaal in dit stuk en looft zowel de route die gevolgd is bij de 

totstandkoming als de opbouw en integraliteit van het plan. Hij vraagt wel wat de strategische 

pijler van zelfredzaamheid en veerkracht concreet betekent. GroenLinks is een voorstander van 

een preventieve aanpak. Hij vraagt wat er dan bedoeld wordt met de belangrijke rol die aan 

partners van de VRK wordt toegedicht. Dit plan draait vooral om het voorbereid zijn op de 

bestrijding van rampen, want dat is de taak van de VRK. Maar de preventieve kant verdient ook 

de nodige aandacht. 

 

De heer Amand (Trots) zegt dat er een grote behoefte is aan een evaluatie van wat er allemaal in 

Haarlem gebeurt op het gebied van veiligheid en voorkomen van rampen, zodat de bewoners 

beter weten wat er aan de hand is. 

 

De heer Fritz (PvdA) zegt het cynisme van het CDA over de waarde die de VRK hecht aan het 

oordeel van de raad te delen. De vraag is of de VRK voldoende is toegerust voor de risico's in 

deze regio. Naar zijn oordeel is dat wel het geval. De tweede politieke vraag betreft de balans 

tussen zelfredzaamheid en rol van de overheid. Het lijkt hem buiten kijf te staan dat de VRK 

altijd paraat zal zijn voor mensen in nood. Maar van bedrijven en grote evenementen mag men – 

zeker in tijden van bezuiniging – een grotere verantwoordelijkheid verlangen om via 

zelfredzaamheid de risico's te verkleinen. De PvdA steunt de balans die in dit plan wordt 

gehanteerd. 

 

Mevrouw Leitner (D66) brengt in herinnering dat zich vier jaar geleden veel financiële en 

organisatorische perikelen voordeden bij de VRK. Inmiddels zijn de beleidsplannen wat dat 

betreft volledig op orde. Daar is veel tijd en energie in gestoken. Zij vraagt of de grote eigen inzet 

van Haarlem op preventie en proactief handelen gevolgen heeft gehad voor dit beleidsplan. 

 

De heer Vreugdenhil (CU) ziet het dan als een goede basisnota voor crisissituaties. In tijden van 

nood is de VRK beschikbaar voor de burger. Bij de risicoprofielen vindt hij een aantal zaken 

echter onderbelicht. Ten eerste de bedreiging van terrorisme, ten tweede de risico's van nucleaire 

uitstoot en ten derde het risico van overstroming. Met name dit laatste baart hem zorgen, omdat 

deze eeuw het waterpeil met 30 cm zal stijgen. Zelfs nu al komen overstromingen van het 

Spaarne voor. Daar liggen dus relaties met waterbeheer en andere taken waar de gemeente 

verantwoordelijk voor is. In de nota mist hij dat leggen van relaties met andere gemeentelijke 

taken. 

 

Burgemeester Schneiders constateert dat de nota verschillend beoordeeld wordt. De een ziet het 

vooral als een intern stuk voor de directie, wat het voor een deel ook is, een ander spreekt zijn 

waardering uit voor de afbouw en het proces. Dat laatste acht hij van belang omdat de raad het 

binnenkort weer gaat hebben over verbonden partijen en de invloed van de raad. De gang van 

zaken is nu dat hij in het bestuur van de VRK de opmerkingen van de raad zal doorgeven. Maar 

het kan dus ook gebeuren dat de andere bestuursleden tot een ander besluit komen dat niet strookt 
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met de Haarlemse opvattingen. De strakke taakstelling waar de Haarlemse raad in het verleden op 

heeft aangedrongen, is echter wel volledig overgenomen en doorgevoerd. Binnenkort komt er een 

informatienota over de organisatieontwikkeling van de VRK. De organisatie is nu echt onder 

controle en de efficiencywinst van de regionalisering wordt zichtbaar. Er zal een discussie komen 

over de aanwending van die efficiencywinst voor een verbetering van de organisatie of voor een 

verlaging van de gemeentelijke bijdragen. Haarlem zal dat laatste bepleiten. 

De introductie van het begrip zelfredzaamheid bij crisisbeheersing is een landelijke trend. Dat 

heeft ook te maken met het ervaringsfeit dat mensen lang niet altijd gebruikmaken van de massale 

opvang die door de overheid wordt georganiseerd bij een ramp. De meeste mensen blijken zelf 

een oplossing te zoeken en te vinden. Dat betekent dat de overheid niet automatisch een grote 

sporthal moet gaan inrichten met veldbedden en de noodkeukens. Maar de organisatie moet er 

wel staan voor de mensen die niet zelfredzaam zijn. Het blijft een overheidstaak om de nodige 

zorg te verlenen, maar men moet waakzaam zijn voor overbodigheden. Daar is geen vaste grens 

in aan te geven; het blijft zoeken naar de goede balans. 

De organisatie moet voorbereid zijn op het optreden bij een crisis ongeacht de oorzaak of 

achtergrond van die crisis. Via het beleidscentrum aan de Zijlweg worden daar ook andere 

diensten bij betrokken. Elke veiligheidsregio heeft de opdracht de specifieke risico's in de regio in 

kaart brengen. Die zijn vastgelegd in het risicoprofiel dat de raad heeft vastgesteld. Verder houdt 

de inspectie voor openbare orde en veiligheid de organisatie scherp door plotselinge oefeningen 

waarbij de alertheid van elk onderdeel op de proef wordt gesteld. Hij zal in het bestuur inbrengen 

dat terrorisme bij de risico’s moet worden opgenomen. Hij onderstreept dat de organisatie bij elke 

ramp moet kunnen optreden, ook bij wateroverlast of nucleaire rampen, maar dat het bij het 

risicoprofiel gaat om specifieke regionale risico’s. Hij zal de signalen wel doorgeven. 

Het proactieve en preventieve element heeft de gemeente inderdaad weer onder de hoede 

genomen en dat gaat nu adequater en goedkoper dan bij de VRK het geval was. Het gaat dan 

vooral om brandpreventie. Wat er in Haarlem allemaal gebeurt op het gebied van radicalisering, 

wil hij in een ander verband wel bespreken. 

Hij heeft zijn twijfels over de afspraak in het regeerakkoord dat er één nationale meldkamer moet 

komen. Dat zou een bezuiniging moeten opleveren. Hij houdt de vinger aan de pols en voorlopig 

is er de eigen goed ingerichte meldkamer. Overdracht zal pas plaatsvinden als de continuïteit 

gewaarborgd is. 

Hij kan nog niet precies aangeven hoe het bevorderen van zelfredzaamheid gestalte krijgt. Hij kan 

zich voorstellen dat dit deels zal gebeuren in de vorm van een publiekscampagne. Over de 

uitvoering zal hij de raad nader informeren, zodra die meer gestalte krijgt. Hij is het ermee eens 

dat het beter een ambitie genoemd kan worden dan een richtinggevend uitgangspunt. 

 

De voorzitter vraagt hoe de commissie geïnformeerd wordt over het resultaat van de inbreng 

door de burgemeester van de zienswijzen van de raad in het bestuur van de VRK. 

Burgemeester Schneiders zegt dat de wet voorschrijft dat hij voorafgaande aan de definitieve 

besluitvorming in het bestuur een gesprek heeft met de raad. Dat heeft nu plaatsgevonden. Hij zal 

de bevindingen overbrengen in het bestuur en de commissie daarna informeren over de 

behandeling in het bestuur. 

De voorzitter merkt op dat het stuk formeel ter advisering aan de raad is geagendeerd, maar dat 

het gesprek zelf nu in deze raadscommissie heeft plaatsgevonden. Er is nu een procesvoorstel 

over de terugkoppeling en zij constateert dat het stuk als hamerstuk met stemverklaring naar de 

raad kan. 

Zij schorst de vergadering voor een eetpauze. 

 

Overige onderwerpen ter bespreking 

 

8. Nota Risicomanagement 
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De voorzitter verwelkomt wethouder Van Spijk bij zijn eerste optreden in de commissie Bestuur. 

 

Mevrouw Van Loenen (PvdA) spreekt haar waardering uit voor de notitie en de aandacht voor 

de aanbevelingen van de RKC over risicomanagement. Risicobewustzijn is het kernbegrip uit 

deze nota, die verder vooral ingaat op het bevorderen van dat bewustzijn binnen de organisatie. 

Zij wil weten hoe de portefeuillehouder dat bewustzijn ook bij de raad wil bevorderen zonder te 

vervallen in een obligate risicoparagraaf bij elk stuk dat naar de raad gaat. Bij dat laatste zou het 

risico ontstaan dat de raad op een gegeven moment risicoblind wordt. Ook vraagt zij de 

wethouder de raad te infomeren over opwaartse en neergaande trends in de waardering van 

risico’s. 

 

Mevrouw Huysse (GLH) benadrukte dat het bij risicomanagement om meer dient te gaan dan 

alleen de zuiver financiële risico's. Ook de risico's voor het imago van de gemeente of voor het 

milieu of voor de bedrijfsvoering van partijen zijn van groot belang. Zij is benieuwd hoe men die 

in kaart wil brengen. Zij is benieuwd hoe de burgers kunnen worden meegenomen in de keuzes 

die de raad maakt. Aan elke handeling in de stad zijn immers risico's verbonden en daarom is het 

nodig de raad tijdig en goed te informeren over de risico's. Ook door de vorige wethouder zijn al 

harde en softe maatregelen ingesteld, maar het blijft ook een zaak van gezond verstand om dit 

systeem in de praktijk te brengen. 

 

De heer De Jong (VVD) merkt op dat in de vorige periode in de goede liberale traditie al het 

project Haarlem Presteert Beter is ingezet. Het risicomanagement raakt steeds beter op orde. Bij 

de aanstelling van de nieuwe accountant kwam vooral ook het indalen van risicobewustzijn in de 

organisatie ter sprake. Dat lijkt spreker zo ongeveer het moeilijkste element van 

risicomanagement. Hij is benieuwd hoe de wethouder de raad daarover gaat informeren. Er zijn 

nu al bepaalde momenten in de P&C-cyclus waarop de raad geïnformeerd wordt over 

voornamelijk financiële risico’s. Maar hij beluistert ook geluiden dat er bij elk belangrijk voorstel 

een risicoanalyse moet worden geleverd. Uiteindelijk zal elke partij een eigen politieke afweging 

moeten maken waarbij de risico’s een rol spelen. Maar hij ziet nog geen eenstemmigheid over de 

wijze waarop men voortaan stukken aangeleverd wil krijgen. 

 

De heer Rijssenbeek (D66) is blij met de ontwikkeling die de gemeente nu doormaakt in het 

bevorderen van risicobewustzijn binnen de organisatie en het overbrengen naar de raad zodat daar 

goede afwegingen gemaakt worden. Het is vooral ook van belang dat de raad leert risico's te 

aanvaarden. Het risicobewustzijn is nog niet optimaal, maar bij de begroting is recent het 

weerstandsvermogen wel opgevoerd vanwege gesignaleerde risico's. Vanwege afspraken in het 

coalitieakkoord zou het groeiend risicobewustzijn echter ook kunnen leiden tot nog meer 

verhoging van het weerstandsvermogen met alle financiële consequenties van dien. Dat baart hem 

wel zorgen, maar voor het overige is hij verheugd over de opgaande lijn. 

 

De heer Vrugt (AP) vindt het van belang dat de nota wijst op het risico van het missen van 

kansen. De systematiek van het waarderen van risico’s, is hem nog steeds een raadsel. In de nota 

wordt het belangrijk genoemd dat de raad een methode krijgt aangereikt om zelf afwegingen te 

maken rond de aanvaardbaarheid van risico’s. Hij is benieuwd welke concrete stappen men 

daarvoor in gedachten heeft. 

 

De heer Smit (OPH) denkt dat risicomanagement nog niet optimaal benut wordt, maar dat er nu 

een prachtige nota ligt. Hij pleit ervoor zo veel mogelijk te oefenen met risicoparagrafen bij 

voorstellen. Dan gaat het om risico’s in de volle breedte en niet alleen om financiële. Hij wil bij 

het plan van aanpak voor de bevordering van risicobewustzijn meer aandacht voor de dubbelrol 

van de raad. Enerzijds moet de raad weten hoe de organisatie omgaat met risico's en anderzijds 
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moet de raad meer instrumenten krijgen om risico's professioneler te beoordelen. Daarnaast moet 

de raad beoordelen hoe het risicomanagement is toegepast. Het ambtelijk apparaat moet er zich 

bewust van zijn dat men niet opereert in een afgesloten ruimte, maar in voortdurende interactie 

met de stad. Door de toenemende inzet van verbonden partijen en uitbesteding van diensten aan 

externe partners wordt de kwetsbaarheid voor risico’s en imagoschade groter. Dat moet men in 

contractuele zaken beter leren beschrijven, zodat de raad daar ook een beter inschatting van kan 

maken. Dat acht hij ook een onlosmakelijk onderdeel van de professionalisering van het 

risicomanagement. Eventueel kan de raad eigen middelen inzetten voor 

deskundigheidsbevordering. 

 

De heer Vreugdenhil (CU) is blij met de nota en het goede voorwerk van de RKC. Voor een 

goede uitvoering acht hij het van groot belang dat de medewerkers de vrijheid hebben om te 

communiceren over risico's. Dat vergt een bepaalde cultuur binnen de organisatie. Ook de 

communicatie met de raad is van groot belang, zodat de flexibiliteit ontstaat om bij risicovolle 

projecten tijdig op zijn schreden terug te keren. Hij is benieuwd hoe de implementatie van de nota 

in het apparaat verloopt en stelt voor na verloop van tijd te kijken wat deze nota heeft betekend 

voor het functioneren van de gemeente. 

 

De heer Amand (Trots) vraagt wat de wethouder nu gaat doen om de stagnatie te verhelpen in de 

ontwikkeling als gevolg van slecht risicomanagement waar het RKC-rapport van repte. Verder is 

hij benieuwd of er nu ook anders wordt omgegaan met het vele leegstaande vastgoedbezit van de 

gemeente. Verder is hij benieuwd of de wethouder nog iets gaat doen aan het borgen van de 

kaderstellende controle van risicomanagement. 

 

Wethouder Van Spijk bespeurt een positieve grondhouding bij de raad en de organisatie als het 

gaat om het vergroten van het risicobewustzijn. Hij geeft aan veel professionele en politieke 

ervaring te hebben met risicomanagement. Hij streeft naar optimale transparantie omtrent risico's. 

Een van de grootste risico's is immers dat men een risico voor zichzelf houdt. Pas als risico's goed 

bekend zijn, is beheersing mogelijk. Daarom wil hij de komende tijd binnen de organisatie de 

diepte in gaan om alle risico's in kaart te brengen. Vooral bij nieuwe grote projecten is dat van 

belang. Daarbij zal het Naris-systeem gehanteerd worden. De grote risico's komen bij de P&C-

cyclus aan de orde. Dan wordt gerapporteerd over de ontwikkelingen en maatregelen die 

genomen zijn om risico's te beteugelen. Een gevolg kan inderdaad zijn dat het 

weerstandsvermogen moet worden verhoogd, maar het kan ook voorkomen dat men het risico kan 

verleggen naar de partij die verantwoordelijk is voor het project. Los van de extra aandacht in de 

P&C-cyclus wil hij structureel één of twee keer per jaar met de commissie en/of de RKC de 

ontwikkelingen rond alle risico’s doornemen. Verder wil hij ook kijken bij welke individuele 

stukken een risicoanalyse opportuun is. Dat zal vooral het geval zijn bij grote nieuwe projecten. 

In de afgelopen weken is in het college al enkele malen een risicoanalyse van nieuwe projecten 

gepasseerd. Desgewenst kan hij de commissie daarover in vertrouwelijkheid informeren. 

In sommige gevallen kan het ook beter zijn bewust risico's te nemen. Bij de decentralisaties is dat 

zelfs onvermijdelijk, omdat het daar gaat om wettelijke taken waar de gemeente zich niet aan kan 

onttrekken. 

Het implementeren van deze nota zal de nodige tijd vergen en stapsgewijs plaatsvinden. De 

organisatie zal veel moeten leren en het lijkt hem een goed idee om na de zomer met de 

commissie te bekijken hoe ver men gevorderd is. Er zal een serie workshops georganiseerd 

worden door de hele organisatie heen. Binnen de afdelingen zullen mensen benoemd en getraind 

worden om als aanspraakpunt te fungeren op het gebied van risico's, zodat medewerkers daar hun 

twijfels op tafel kunnen leggen zonder vrees voor gevolgen. Voor dat traject zijn al de eerste 

stappen gezet, maar het zal een hele tijd duren voordat deze nieuwe cultuur in de hele organisatie 

is doorgedrongen. Hij benadrukt dat het niet alleen om het vastgoed gaat. 
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De systematiek voor het waarderen van risico's kan men allerlei namen geven, bijvoorbeeld een 

Monte Carlo-systematiek, maar het is wel een erkende systematiek die in heel Nederland wordt 

gehanteerd. Van zijn kant is er alle bereidheid om daar nadere informatie over te verstrekken. Het 

volgende moment om over risicomanagement te praten zal zijn bij de jaarrekening. Hij kan zich 

ook voorstellen dat men over sommige risico's, bijvoorbeeld de juridische, in kleinere kring wil 

spreken. Van de toelichtingen bij individuele raadsbesluiten, de besprekingen met de RKC van de 

totale lijst aan risico's en de grotere aandacht bij de P&C-cyclus verwacht hij een leerproces bij 

de raad. Hij verwacht dat er de komende tijd meer risico’s boven tafel zullen komen en die zullen 

worden gedeeld met de raad. Ook de evaluatie zal een leermoment zijn, voor de raad en voor de 

organisatie. 

 

Mevrouw Van Zetten (HvH) vraagt of de wethouder er nu zeker van is dat alle administraties op 

orde zijn en dat er voldoende zicht bestaat op alle risico’s. Enkele jaren geleden bevond alles zich 

volgens haar in een diep dal en mankeerde er veel aan dossiers en administraties. Zij merkt op dat 

bij de Kadernota al een lijst zit met risico’s van boven de 50.000 euro. De kleinere risico’s 

vormen bij elkaar echter ook een groot bedrag. Daarom lijkt het haar verstandig het ook eens 

daarover te hebben. 

 

De heer Amand (Trots) stelt dat de kleine afdeling Vastgoed al jaren een zorgenkind is en 

daarom extra aandacht vergt. 

 

Mevrouw Van Loenen (PvdA) zegt hoopgevende geluiden te hebben opgevangen. Zij stelt voor 

de evaluatie en de twee structurele sessies nu al op de termijnagenda te zetten. Het lijkt haar het 

meest logisch die sessie met de commissie Bestuur te bedrijven en daarnaast een gesprek te 

voeren met de RKC. 

 

De heer Smit (OPH) denkt dat het verstandig is die sessies te doen in de vorm van een besloten 

commissievergadering, gezien het geheime karakter van veel risico’s. 

 

De heer De Jong (VVD) vraagt of het dieper graven naar risico’s ook al zichtbaar zal zijn in de 

komende stukken van de P&C-cyclus. 

 

Wethouder Van Spijk zegt dat hij in de afgelopen weken sinds zijn aantreden binnen de 

organisatie meer risicobewustzijn heeft geconstateerd, bijvoorbeeld bij de GREX. Hij ziet 

verbeteringen in het proces en een opgaande lijn, maar kan geen garanties bieden dat nu alles op 

orde is. Hij gaat ervan uit dat zich nog nieuwe risico’s zullen aandienen, maar dat daarna de 

omvang zal afnemen. Hij kan ook niet garanderen dat bij de komende jaarrekening alles voor 

elkaar is, maar in de nakomende jaren zal dat volgens hem wel het geval zijn. Het lijkt hem het 

beste de eerste sessie te beleggen na de zomer, omdat naar verwachting de zaken dan meer op 

streek zijn. Men zal ook nog moeten bekijken of dat gekoppeld moet worden aan de P&C-cyclus. 

 

De voorzitter constateert dat er draagvlak is voor het idee van de twee sessies op de 

termijnagenda en vraagt twee leden samen met de wethouder te helpen met de voorbereiding. De 

leden Van Loenen (PvdA) en Leitner (D66) stellen zich beschikbaar. De voorzitter merkt verder 

op dat na de raadsmarkt van volgende week over geheimhouding en openbaarheid een nader 

besluit kan worden genomen over het karakter van die sessies. 

Zij sluit de bespreking af. 

 

9. Rondvraag 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
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10. Agenda komende vergadering(en), jaarplanning commissie 2015 en openstaande 

actielijst 

Mevrouw Van Loenen (PvdA) heeft op de agenda voor deze vergadering de jaarkalender gemist, 

waardoor het risico bestaat dat zaken uit het zicht verdwijnen. 

De voorzitter zegt deze zaak in het presidium en in het gesprek met het college te zullen 

inbrengen, omdat zij zelf ook structureel zicht wil houden op te bespreken punten. 

 

De heer Vrugt (AP) vraagt wanneer de kwestie geagendeerd wordt rond café De Ark die enkele 

maanden geleden door een inspreker namens de omwonenden naar voren is gebracht. 

De voorzitter zegt dit te zullen laten uitzoeken. 

 

Op verzoek van de heer Rijssenbeek (D66) wordt het ingekomen stuk over het 

Informatiebeveiligingsbeleid 2014 – 2018 geagendeerd vanwege de privacy- en risico-aspecten. 

 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 19.50 uur. 

 


