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CONCEPTVERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE 

BESTUUR, GEHOUDEN OP 5 NOVEMBER 2015 IN HET STADHUIS TE HAARLEM 

 

 

Aanwezig de leden: 

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), mevrouw D. Leitner (D66), mevrouw D. van Loenen 

(PvdA), de heer A.P.D. van den Raadt (TH), mevrouw H.A. van der Smagt (VVD), de heer 

F.N.G. Smit (OPH), de heer T.J. Vreugdenhil (CU), mevrouw L. van Zetten (HvH) 

 

Afwezig: 
de heer R.G.J. de Jong (VVD), de heer M.J.A.E. Rijssenbeek (D66), de heer J. Vrugt (AP), 

de heer B. Schneiders (burgemeester) 

 

Mede aanwezig: 

mevrouw A. Ramsodit (voorzitter), de heer J. van Spijk (wethouder), 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 zijn berichten van 

verhindering van de heer De Jong (VVD), de heer Rijssenbeek (D66), de heer Vrugt (AP) en 

burgemeester Schneiders. De heer Gün (GLH) en mevrouw Leitner (D66) zijn verlaat. 

 

2. Spreektijd voor belangstellenden 

 

Inspreken op Programmabegroting 2016-2020 (programma's 6 en 7) 

De heer Golsteijn, regiobestuurder van de CVAH, de belangenbehartiger van marktkooplieden, 

en lid van marktcommissie Haarlem verwijst naar zijn eerder inspraak op 18 juni over het 

voornemen om de maandagmarkt op te heffen. Volgens hem draagt die opheffing niets bij aan de 

beoogde bezuinigingen. Het is een kleine markt met twaalf kooplieden, maar de kosten zijn 

minimaal. Alleen de markmeester, de reiniging en de elektriciteit spelen daar een rol. Voor de 

marktmeester gaat dat volgens hem hooguit om twee uur per maand. De kooplieden ruimen zelf 

hun afval op en dus zijn daar geen kosten voor de gemeente aan verbonden. Elektriciteit wordt er 

niet gebruikt. Het was vroeger een grote stoffenmarkt, maar ook in zijn bescheiden omvang 

voorziet de markt in een grote behoefte en kunnen de marktkooplieden er nog steeds een 

boterham verdienen. Volgens hem kan Haarlem het zich als bekende marktstad niet veroorloven 

deze markt op te doeken. Hij pleit er dus voor deze maandagmarkt te laten bestaan. 

 

De heer Van Driel (CDA) merkt op dat er een kleine commissie uit deze commissie bezig is met 

het formuleren van alternatieven voor de voorstellen op het gebied van handhaving van het 

college. Hij brengt in herinnering dat er bij de eerdere commissiebespreking weinig draagvlak 

was voor deze voorgenomen opheffing. Hij laat de inspreker weten dat bij de 

begrotingsbehandeling zal blijken hoe de raad omgaat met dit voornemen. 

 

De heer Van den Raadt (TH) vraagt of de gemeente de inspreker heeft gezegd hoeveel men met 

deze maatregel denkt te besparen. 

 

De heer Golsteijn antwoordt dat men alleen heeft laten doorschemeren dat de besparingen 

minimaal zijn en eigenlijk alleen bestaan uit die twee uur inzet per maand van de marktmeester. 
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De voorzitter bedankt de inspreker voor het opnieuw onder de aandacht brengen van dit punt. 

 

Spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande onderwerpen) 

Er hebben zich geen belangstellenden gemeld. 

 

3. Vaststellen van de agenda 

De heer Van den Raadt (TH) zegt te hebben verwacht dat het punt elektronische handtekeningen 

bij een referendumaanvraag op de agenda zou staan na de toezegging in de raad van de 

burgemeester dat dit punt in de commissie besproken zou worden. Ook geeft hij aan behoefte te 

hebben aan een bespreking van de manier waarop collega-raadsleden omgaan met de vraag om 

commentaar op conceptmoties. 

 

De voorzitter merkt op dat een dergelijke toezegging niet automatisch betekent dat het de 

eerstvolgende vergading aan de orde komt. Zij stelt voor bij de bespreking van de jaaragenda 

desgewenst afspraken vast te leggen over termijnen waarop een dergelijke toezegging moet 

worden nagekomen. Ook kan men daar nu al een datum vastleggen. 

 

De heer Fritz (PvdA) acht het verstandig eerst de aangekondigde brief van de burgemeester over 

dit onderwerp af te wachten. 

 

De heer Van Driel (CDA) zegt de behoefte van de heer Van den Raadt aan een spoedige 

behandeling te begrijpen, maar ook te hechten aan weloverwogen besluitvorming waarbij alle 

voors en tegens op een rij gezet zijn door ter zake kundige ambtenaren. 

 

De heer Smit (OPH) sluit zich daarbij aan. 

 

Mevrouw Huysse (GLH) acht de jaaragenda het instrument bij uitstek van de raad om zelf 

onderwerpen en termijnen vast te leggen. 

 

De voorzitter stelt voor hier desgewenst bij de bespreking van de jaaragenda verder op door te 

gaan en concludeert dat de agenda conform het voorstel wordt vastgesteld. 

 

4. Verslagen van de commissievergadering van 8 en 15 oktober 2015 

 

  8 oktober 2015 

De heer Van den Raadt (TH) informeert hoe het staat met de ambtelijke notitie over de 

behandeling van punten die te maken hebben met vluchtelingen die de voorzitter op pagina 1 bij 

punt 3 heeft aangekondigd. 

 

De heer Garretsen (SP) zegt dat de burgemeester hem vandaag heeft laten weten dat deze notitie 

komende dinsdag in het college komt en daarna naar de commissie gaat, zodat binnenkort het 

onderwerp ruimschoots besproken kan worden in deze commissie. 

 

De voorzitter merkt op dat dit bericht ook per mail verstuurd is naar raadsleden. 

 

De heer Van den Raadt (TH) vraagt wanneer de toegezegde cijfers over inbraken te verwachten 

zijn en of het dan gaat om kwartaalcijfers of over maandcijfers waar de driehoek het onlangs over 

had bij de raadsmarkt. Verder vraagt hij naar aanleiding van pagina 7 wanneer antwoord te 

verwachten is op zijn vragen over het digitaal communiceren na een WOB-verzoek. 
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De voorzitter zegt dat zij dit via de griffie zal laten uitzoeken. 

Wethouder Van Spijk zegt de vraag over de WOB-verzoeken hopelijk de volgende 

commissievergadering te kunnen beantwoorden. 

 

Met deze kanttekeningen wordt het verslag van 8 oktober vastgesteld. 

 

Verslag 15 oktober 2015 

Op pagina 1 wordt in de lijst van aanwezigen Trots vervangen door TH. 

 

De heer Van den Raadt (TH) vraagt naar aanleiding van pagina 3 naar de resultaten van het 

regionaal overleg over de opvang van vluchtelingen. Verder is hij benieuwd hoe de opmerking op 

pagina 3 van de burgemeester over de omgang met bewoners te rijmen valt met zijn elders 

uitgesproken meningen over bewonersparticipatie. 

 

De voorzitter stelt voor dit mee te nemen naar de komende algemene bespreking over 

vluchtelingen. 

 

De heer Van den Raadt (TH) informeert hoe het staat met de antwoorden op de vragen over de 

camera’s in de raadszaal (pagina 3), de motie over de jaarlijkse bespreking met wijkraden 

(pagina 3) en over de rol van de gemeente als belanghebbende bij de uitbreiding van Schiphol 

(pagina 7). Verder vraagt hij op pagina 7 onderaan zijn bijdrage toe te voegen ‘met betrekking tot 

illegale bewoning’. 

 

De voorzitter antwoordt dat ze bij de burgemeester zal aandringen op schriftelijke 

beantwoording van de laatste vraag. De andere vragen zijn uitgezet en zij zal informeren hoe het 

daarmee staat. 

 

De heer Garretsen (SP) brengt naar voren dat het een gewoonte zou moeten worden dat 

portefeuillehouders bij voorkeur schriftelijk voorafgaande aan de volgende commissievergadering 

aangeven op welke termijn afhandeling van een toezegging komt. 

 

De voorzitter geeft hem daarin gelijk en zegt het een goede zaak te vinden als raadsleden 

attenderen op het nakomen van toezeggingen. 

Met deze kanttekening en wijzigingen wordt het verslag van 15 oktober vastgesteld. 

 

5. Inventarisatie rondvraag en mededelingen van het college en commissieleden 

Mevrouw Huysse (GLH) kondigt een vraag aan over Spaarnelanden voor wethouder Van Spijk. 

 

De heer Van den Raadt (TH) heeft enkele vragen aan de burgemeester over het COA en 

aanverwante zaken, maar zegt het te betreuren dat vragen rond vluchtelingen nu al enkele 

vergaderingen niet naar voren kunnen worden gebracht vanwege tijdgebrek of afwezigheid van 

de portefeuillehouder. Aanvankelijk zou het onderwerp elke vergadering geagendeerd worden, 

maar nu dreigt het volgens hem helemaal van de agenda te verdwijnen. 

 

De heer Smit (OPH) valt hem daarin bij. Volgens hem was het juist de bedoeling het onderwerp 

goed op de agenda te houden en daar dreigt het volgens hem nu vanaf te glijden of alleen bij 

specifieke thema’s op te duiken. 

 

De heer Fritz (PvdA) merkt op dat het zijn voorstel is geweest het onderwerp niet automatisch 

elke vergadering als afzonderlijk agendapunt op te voeren. Desgewenst kan ieder commissielid 

gewoon vragen stellen of een agendapunt opvoeren. Zijn fractie heeft meer behoefte aan het 
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voeren van een uitgebreid debat waar ook de heer Garretsen al aan refereerde. Hij zegt dat zijn 

fractie wel wil ingaan op het aanbod van de burgemeester voor een werkbezoek aan de koepel. 

 

De voorzitter zegt bij de rondvraag te willen inventariseren welke fracties gebruik willen maken 

van dat aanbod. 

 

Ter advisering aam de raad 

 

6. Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 

De voorzitter merkt op dat het nu om besluitvorming gaat, nadat gepolst is of de omliggende 

gemeenten zich konden vinden in de zienswijze die deze commissie eerder gesteund heeft. 

 

De heer Garretsen (SP) vraagt welke beleidsruimte de gemeente nu feitelijk behoudt. Volgens 

artikel 3 kan Cocensus het college adviseren over bijvoorbeeld het belastingbeleid. Volgens 

artikel 12 zou het DB van Cocensus ook allerlei bevoegdheden van het college kunnen krijgen 

toebedeeld, zoals die voor de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Spreker wil echter met name 

dat de bevoegdheid om bezwaren af te handelen bij de gemeente blijft. Elke gemeente kan haar 

eigen invulling geven aan een hardheidsclausule en dat moet van hem zo blijven. Het lijkt er nu 

op dat Cocensus dat zelf zou kunnen doen. Voor hem moet Cocensus puur een 

uitvoeringsorganisatie blijven en moet het beleid bij de gemeente Haarlem blijven. Hij wil daar 

duidelijkheid over hebben. Bovendien wordt in artikel 12 verwezen naar een volgens hem niet-

bestaand artikel 33.1 van de WGR. In de lijst van wijzigingen wordt artikel 12 helemaal niet 

genoemd. Hij vraagt een opheldering van de wethouder. Hij heeft de indruk dat er ten onrechte 

geen wijzigingen zijn doorgevoerd. 

 

De heer Van Driel (CDA) merkt op dat het vaststellen van verordeningen en beleid bij de 

gemeente blijft, maar dat het bestuur en de directie van Cocensus belast zijn met de uitvoering. 

Het blijft wel interessant te weten hoe gewaarborgd wordt dat het bestuur zich aan dat kader 

houdt. 

 

Mevrouw Van der Smagt (VVD) zegt de wijzigingenmatrix te hebben opgevat als een 

limitatieve opsomming en is het daarom eens met de heer Garretsen dat artikel 12 moet worden 

gewijzigd om dat het verwijst naar een niet-bestaand artikel in de gewijzigde wet. Zij vindt de 

voorliggende verordening niet duidelijk over de scheiding tussen beleid en uitvoering. Die 

onduidelijkheden moeten worden weggenomen. 

 

De heer Smit (OPH) wil een onderscheid maken tussen de vraag of de matrix alle wijzigingen 

voldoende weergeeft en de vraag of er nog een wijziging in de verordening zelf nodig is. 

 

De heer Van den Raadt (TH) vraagt hoe bepaald is dat er een wens is om gezamenlijk dingen te 

doen op het gebied van vastgoed en beheer, zoals het stuk op pagina 1 van de regeling stelt. 

Verder merkt hij op dat de heer Garretsen de gemeente voor een blunder behoed heeft door die 

verwijzing naar een niet-bestaand wetsartikel te ontdekken. 

 

Wethouder Van Spijk zegt dat beleid een zaak van de gemeente blijft en dat hij in zijn 

hoedanigheid als voorzitter van het DB van Cocensus tot nu toe ook alleen maar 

uitvoeringskwesties heeft zien passeren. Besluiten over de interpretatie van wetswijzigingen 

blijven ook bij dit nieuwe model volgens hem gewoon een bevoegdheid van het college. 

Individuele bezwaren tegen beschikkingen worden door Cocensus afgehandeld binnen 

vastgestelde kaders. Hem zijn klachten over die procedure bekend. Indertijd hebben de 
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gemeenten de wens tot samenwerking in Cocensus uitgesproken en dat wordt nu in deze regeling 

herbevestigd. 

Van ambtelijke zijde wordt toegelicht dat artikel 33 nog wel bestaat, maar lid 1 niet meer. Dat 

moet dus weggelaten worden. 

 

De heer Garretsen (SP) merkt op dat hij als lid van Kamer 3 van de Beroep- en 

Bezwaarcommissie meermalen een bezwaar tegen een beschikking van Cocensus heeft zien 

passeren. Hij zou het op prijs stellen als de wethouder zou uitzoeken hoe dat precies zit. Hij blijft 

zelf van mening dat de afhandeling door de gemeente moet worden afgedaan. Daarom is hij 

voorstander van het bedrijfsvoeringsmodel en zo veel mogelijk beleidsruimte bij de gemeente. 

Hij wil in ieder geval duidelijkheid. Hij zal van zijn kant laten uitzoeken om welke bezwaren het 

precies ging. Hij merkt wel op dat de behandelend ambtenaar bij zulke gevallen wel opmerkte dat 

de klager zich weer bij Cocensus zelf diende te vervoegen om het ten onrechte betaalde geld terug 

te krijgen. 

 

De heer Van den Raadt (TH) zegt bij voorbaat zijn steun toe aan een eventueel amendement van 

de SP op dit punt. Hij vraagt of alle regionale gemeenten wel hetzelfde proces doorlopen bij de 

behandeling van stukken rond een GR. Hij heeft signalen opgevangen dat de raadscommissies in 

sommige gemeenten amper betrokken worden bij stukken over een GR als bijvoorbeeld de VRK. 

 

De heer Smit (OPH) vindt dat de wijzigingsmatrix niet volledig is omdat niet duidelijk is wat er 

gebeurd is met lid 4 van artikel 13 uit de huidige regeling over de bevoegdheid van het AB om 

een dagelijks bestuurder te ontslaan. Dat punt vindt hij niet meer terug. Hij is van mening dat alle 

wijzigingen in de matrix moeten worden opgenomen. De manier waarop nu dingen wel of niet 

opgenomen zijn, komt niet helemaal logisch op hem over. 

 

Wethouder Van Spijk zegt dat het mogelijk is dat heel specifieke zaken waar Cocensus ook mee 

te maken heeft, bijvoorbeeld op het gebied van marktwezen, wel bij de gemeente terechtkomen, 

maar dat naar zijn beleving alle bezwaren rechtstreeks door Cocensus worden afgehandeld. Maar 

hij zal dit nader laten uitzoeken. 

Hij zegt ervan uit te gaan dat elke wethouder in diens eigen gemeente conform de daar gemaakte 

afspraken omgaat met dit soort stukken. Daar zullen waarschijnlijk per gemeente verschillen in 

optreden, maar waar het om gaat, is dat de betreffende gemeenteraad instemt met het voorstel. 

Van ambtelijke zijde wordt toegelicht dat sinds 2007 alle ambtenaren die te maken hadden met 

belastingheffing, zijn overgegaan naar Cocensus. Daar wordt sindsdien alles op dit gebied 

afgehandeld, behalve zaken als havengelden en marktpenningen die nog steeds rechtstreeks door 

de gemeente opgelegd en geïnd worden. In de wijzigingsmatrix zijn lid 1 en 2 gewijzigd en zijn 

lid 7 en 8 toegevoegd. Verder is volgens de ambtenaar niets gewijzigd. Dat is volgens hem ook 

goed te zien in de verordening zelf. 

 

De voorzitter concludeert dat het stuk als hamerstuk met stemverklaring naar de raad wordt 

doorgeleid. 

 

  

Overige punten ter bespreking 

 

7. Concept Raadsjaaragenda 2016 

De voorzitter zegt dat dit stuk geagendeerd is om de raad tijdig invloed te geven op dit 

belangrijke sturingsinstrument. Zij vraagt de raadsleden hun oordeel te geven over de 

haalbaarheid en volledigheid en te komen met aanvullende suggesties voor startnotities, 

raadsinitiatieven en bespreekpunten. 
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Mevrouw Van der Smagt (VVD) vindt het merkwaardig dat in het stuk de raad zelf niet 

genoemd wordt als een van de actoren die dynamiek in deze agenda kunnen brengen. Verder kan 

zij zich vinden in alle goede voornemens, maar hoopt zij wel dat de vertaling in de praktijk ook 

zo goed zal verlopen en dat stukken voortaan op tijd en volledig worden aangeleverd. 

 

Mevrouw Huysse (GLH) vindt het goed dat de raad met deze agenda meer sturing en regie neemt 

over de agendering. Sommige punten zijn gebonden aan wettelijke termijnen en dus aan een 

behandeltijdstip. Maar daarnaast zijn er voldoende punten waar de raad zelf meer de agendering 

kan bepalen. Het valt haar op dat in juni een piek te zien valt in belangrijke besluitpunten. Zij 

pleit ervoor goed te bewaken dat deze belangrijke punten dan wel voldoende besproken kunnen 

worden. Op de agenda mist zij de toegezegde evaluatie van de aanpak in Schalkwijk. 

 

Mevrouw Van Loenen (PvdA) bepleit het agenderen van de termijnagenda op elke 

commissievergadering – of in de huidige vergaderorde minimaal eenmaal per cyclus – om 

daarmee de voortgang van zaken te bewaken en op de hoogte te blijven van oorzaken voor uitstel 

of vertraging. Dat verplicht het college ook duidelijker zulke oorzaken aan te geven. Ook kan 

daarmee gewaarborgd worden dat aan een toezegging in de eerstvolgende vergadering meteen 

een termijn verbonden wordt. Die termijn zou het college dan via een mededeling bij het 

agendapunt Jaaragenda kunnen laten weten. 

 

De voorzitter zegt dat ze dit punt door de griffie op haalbaarheid zal laten onderzoeken. 

 

De heer Garretsen (SP) is het eens met de voorgaande sprekers. Hij dringt er op aan de 

organisatie en het college te doordringen van het belang van deze agenda. Hij brengt het voorstel 

in herinnering om te gaan werken met rode kaarten voor wethouders als een punt zonder geldige 

reden niet op de afgesproken termijn aan de orde komt. Het zou vooral van pas komen om de 

afdelingshoofden tot meer discipline op dit punt te bewegen. Verder vraagt hij nog een extra 

ontmoeting met de lokale driehoek te organiseren waar de commissieleden meer gelegenheid 

krijgen om met de politie, burgemeester en officier van justitie in discussie te gaan dan bij de 

recente ontmoeting het geval was. 

 

De heer Smit (OPH) vraagt meer regie van de raad en de commissies op het organiseren van 

raadsmarkten en bijeenkomsten die daarop lijken. Hij heeft de indruk dat het initiatief nu veelal 

bij het apparaat ligt en dat de raad er min of meer door overvallen wordt. Hij wil dat de raad via 

deze jaaragenda ook zicht houdt op de tijdsbelasting van dit soort bijeenkomsten. Het is aan de 

raad om te bepalen wanneer men behoefte heeft aan extra informatie. Hij wil meer duidelijkheid 

over de besluitvorming over wanneer en in welke vorm extra bijeenkomsten nodig zijn. 

 

Mevrouw Huysse (GLH) vindt dat raadsmarkten juist flexibel georganiseerd moeten worden om 

de raad van goede informatie te voorzien op momenten dat dit nodig blijkt. Daar moet de nodige 

ruimte voor gereserveerd worden. 

De heer Vreugdenhil (CU) noemt een aantal aanvullende onderwerpen: de herziening van de 

APV, de digitalisering van de dienstverlening, ontwikkelingen in de burgerparticipatie. 

 

De heer Van den Raadt (TH) wijst op zijn moties over de jaarlijkse ontmoeting met de 

wijkraden en over leges en veiligheid ter toevoeging aan de agenda. Hij kondigt aan een motie 

over extra formatie bij de griffie te overwegen om te waarborgen dat deze agenda kan worden 

uitgevoerd. 
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De voorzitter concludeert dat de commissie de aanvullingen van de ChristenUnie steunt. Zij 

merkt op dat er ook een groep uit deze commissie betrokken is bij de voorbereiding van de 

nieuwe APV. Zij merkt verder op dat de gangbare procedure bij raadsmarkten is vooraf bij de 

commissie de behoefte te peilen en enkele leden te vragen te helpen bij de voorbereiding om te 

zorgen dat de vorm en inhoud aansluiten bij de informatiebehoefte van de commissie. 

Zij stelt voor voorafgaande aan de komende besloten bespreking met de driehoek nog een extra 

gelegenheid te scheppen om in het openbaar met de driehoek in discussie te gaan over de 

presentatie van de afgelopen keer. Zij constateert dat de commissie instemt met dit voorstel. 

Voorts neemt zij de suggestie over om voortaan het college een termijn te laten verbinden aan een 

toezegging uit de voorgaande vergadering en die datum dan ook zo spoedig mogelijk te 

verwerken in de jaaragenda. 

 

De heer Van Driel (CDA) acht dat laatste een geschikte oplossing voor het dilemma dat hij 

eerder in deze vergadering bij het vaststellen van de agenda aanstipte. 

 

De voorzitter constateert dat er op dit moment geen raadsinitiatieven worden aangekondigd ter 

opname in deze agenda en sluit de bespreking af. 

 

8. Archiefinspectierapport 2014 en Jaarverslag DIV 2014 

Mevrouw Van Zetten (HvH) merkt op dat er de afgelopen jaren veel geïnvesteerd is om de 

achterstanden bij de archivering in te lopen. Daar zat een grote urgentie achter, omdat de 

gemeente meermalen niet in staat bleek het gevoerde beleid te verantwoorden bij gebrek aan de 

juiste documenten. Juist deze portefeuillehouder heeft de laatste maanden last gehad van 

onvolledige dossiers. Daarom vindt zij het merkwaardig dat het van april tot augustus geduurd 

heeft voordat het college dit rapport behandeld heeft. Kennelijk wordt die urgentie nog steeds niet 

voldoende gevoeld, terwijl er toch veel risico’s verbonden zijn aan onvolledige dossiers, zoals het 

rapport ook aangeeft op pagina 16. Bij alle complimenten voor de uitgevoerde inhaalslag, 

signaleert zij dat die risico’s nog steeds niet zijn weggenomen. Dat kost geld en belemmert de 

controlerende taak van de raad. Zij merkt wel op dat het rapport doorspekt is met een jargon dat 

het zelfs voor een expert als zijzelf soms lastig maakt te doorgronden wat er bedoeld wordt. Zij 

concludeert dat het archief in de ogen van de politiek nog steeds als een ondergeschoven kind 

behandeld wordt. Zij vraagt zich af waarom alle in het rapport gesignaleerde risico’s en 

tekortkomingen niet in de bijbehorende informatienota zijn opgesomd. Dat is in haar ogen 

kwalijk, omdat nu het zicht verdwijnt op de tien punten waar de aandacht op gericht zou moeten 

worden. Zij zegt zenuwachtig te worden van de opmerking dat niet alle afdelingen en zelfs de 

concernstaf nog niet helemaal overgestapt zijn op digitaal werken. Het kan waar zijn dat er veel 

dingen nu goed gaan, maar zij maakt zich vooral zorgen over de dingen die nog steeds fout gaan. 

Zij maakt zich zorgen over de veiligheid van de archieven die nu tijdelijk bij Brinkman zijn 

ondergebracht. Maar het allerbelangrijkst vindt zij dat de gemeente zich gedocumenteerd kan 

verantwoorden voor gevoerd beleid en alle noodzakelijke documenten kan terugvinden, zodat de 

raad ook zijn controlerende taak naar behoren kan uitvoeren. En dan maakt het in beginsel weinig 

uit of het archief op papier of digitaal bestaat, als het maar op orde is. 

 

Mevrouw Leitner (D66) zegt het gevoel van urgentie uit de vorige periode te onderschrijven en 

benieuwd te zijn hoe de wethouder deze opgave gaat afronden. 

 

De heer Garretsen (SP) zegt eerder gevraagds te hebben om een plan van aanpak, maar als 

antwoord gekregen te hebben dat men het projectgewijs gaat aanpakken. Daarom vraagt hij nu 

om een overzicht van die projecten. De provincie komt tot het oordeel dat er sprake is van 

taakverwaarlozing, naar zijn mening een stevig oordeel. Ook de privacy is in het geding en de 

beveiliging is niet op orde. Hij zou graag zien wat de wethouder gaat doen, en op welke 
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termijnen, om de zeven kritische punten van de provincie aan te pakken. Hij meldt dat de griffier 

hem een notitie over de stand van zaken rond het archief van de gemeenteraad heeft toegezegd. 

 

Mevrouw Van der Smagt (VVD) zegt het archief erg belangrijk te vinden, maar niet echt 

deskundig te zijn op dit gebied. De informatienota vindt zij op het punt van begrijpelijkheid 

beneden de maat. Zij mist een overzicht van de risico’s in het rapport van de provincie. Het is 

haar onduidelijk of de gemeente nu voldoet aan de Archiefwet en de Archiefverordening. Zij zegt 

niet te begrijpen wat bedoeld wordt in de passages over het vervolg onder punt 4. Elders leest zij 

dat er een achterstand is op het gebied van de formalisering van het digitaal werken. Zij vraagt of 

zij het goed begrijpt dat er dus ook nog steeds een achterstand is bij de archivering van nieuwe 

stukken. Als dat het geval is, heeft de organisatie naar haar mening een groot probleem. 

 

Mevrouw Huysse (GLH) vindt een goed archief van groot belang. Het komt haar voor dat er nog 

een grote opgave ligt voor de gemeente en zij is benieuwd hoe de wethouder die opgave gaat 

aanpakken. 

 

De heer Vreugdenhil (CU) denkt dat er wel verbeterslagen gemaakt zijn, wat ook wel van belang 

is voor een stad met een grote historie. Hij vestigt de aandacht op de noodzaak van een 

calamiteitenplan voor de ruimte waarin het archief gehuisvest is en de opstelling van een 

risicoprofiel en de omschrijving van te bewaren archiefstukken. Daar is volgens het rapport extra 

aandacht nodig. Ook het ontwikkelen van een informatiebeleid dat aansluit bij de 

organisatiedoelstellingen is kennelijk nog niet op orde. Ook de dienstverlening dient daarbij 

betrokken te worden. Dat vergt naar zijn mening een gestructureerde aanpak. Daarbij moet ook 

gekeken worden of er wel voldoende capaciteit en middelen zijn om dit proces goed te doorlopen. 

 

De heer Van den Raadt (TH) zegt geschrokken te zijn van de conclusie dat de gemeente op het 

gebied van rekening houden met calamiteiten nog in gebreke blijft. Hij hoopt dat er een beter 

veiligheidsbeleid komt dan hij ooit als antwoord kreeg op een vraag naar het veiligheidsbeleid 

van het stadhuis dat zich bleek te beperken tot een beveiligingsinstallatie en een noodnummer. 

Verder is hij benieuwd of hier misschien ook sprake is van onderbezetting. 

 

Wethouder Van Spijk stelt dat het college veel aandacht heeft voor de archivering. Tussen april 

en augustus zijn er al dingen in gang gezet. Er is een doorontwikkelingsplan voor het afronden 

van het omvangrijke papieren bestand uit het verleden. Dat heeft ook personele consequenties en 

ligt daarom nu ook bij de ondernemingsraad voor een advies. Als daarover meer bekend is, wil hij 

dat ook naar de commissie sturen en desgewenst bespreken. Ook wil hij in een volgende 

informatienota over een jaar veel uitgebreider ingaan op de ontwikkelingen rond dit punt. Ook de 

provincie en andere instellingen gaan meedoen aan dat plan voor het papieren archief. De digitale 

poot van DIV heeft al grote slagen gemaakt, maar staat ook voor uitdagingen als het omgaan met 

de stroom van e-mailberichten en andere digitale informatie. Volgens hem blijkt daaruit dat het 

college voldoende aandacht heeft voor de urgentie. Hij heeft geen zicht op de precieze manier van 

werken van alle afdelingen, maar zegt wel te weten dat er overal hard gewerkt wordt om de 

digitalisering op orde te krijgen. Dat heeft echter tijd en ruimte nodig. Desgewenst kan hij meer 

informatie opdiepen over de processen en systemen. 

 

De heer Smit (OPH) merkt op dat men een ondernemingsraad niet hoeft te raadplegen voor een 

uitbreiding van personeel, maar wel bij inkrimping of wijziging van samenstelling. Hij is 

benieuwd wat er beoogd wordt. Verder vraagt hij zich af hoe dit zich verhoudt met de beweerde 

urgentie. 
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De heer Van den Raadt (TH) vraagt de wethouder of het klopt wat het rapport stelt dat de 

concernstaf nog niet digitaal werkt. Als de wethouder nu alleen maar toezegt dat hij dat zal laten 

uitzoeken, bestaat anders de gerede kans dat spreker bij het volgende verslag weer zal moeten 

informeren hoe het met deze toezegging staat. 

 

Wethouder Van Spijk zegt dat het papieren archief letterlijk kilometers lang is. Er is een budget 

voor het plan om dat weg te werken en daar zijn ook medewerkers van Paswerk voor ingehuurd. 

Er is uitgerekend dat het nog wel vijf tot zes jaar gaat duren voordat dit allemaal weggewerkt is. 

Dat geldt ook voor het archief van de provincie en andere overheden. Dat kan ook binnen een 

jaar, maar daar zijn dan miljoenen mee gemoeid. Daarnaast heeft men te maken met de 

verhuizingen van diensten, waarbij allerlei archieven bij Brinkman zijn neergezet. Met de 

ondernemingsraad wordt besproken of al die zaken niet op één nieuwe locatie kunnen worden 

ondergebracht met een totaalpakket en in samenwerking met andere overheden. Het gaat dus nog 

wel geruime tijd duren voordat het archief helemaal op orde is, tenzij de raad bereid is enkele 

miljoenen extra uit te trekken voor dit doel. Hij zal zich nog wel verdiepen in de situatie bij de 

concernstaf en daarover rapporteren, maar hij wijst erop dat er tot tevredenheid van de accountant 

al veel systemen zijn ingevoerd om de interne controle te verbeteren. Op een aantal punten zijn 

volgens dit rapport nog verbeteringen door te voeren. Het lijkt hem een goede suggestie om bij 

volgende rapportages projectgewijs en concreet over de voortgang te informeren, ook al om het 

gebruik van al te ondoorgrondelijk jargon te vermijden. Hij verwacht de volgende rapportage in 

het voorjaar en zal daar dan ook een tijdsplanning aan verbinden. Maar hij kan nu al zeggen dat 

het nog een hele tijd gaat duren voordat alle achterstanden weggewerkt zijn. Nieuwe informatie 

wordt in diverse digitale systemen opgeslagen, maar ook daar blijven zich ontwikkelingen 

voordoen, bijvoorbeeld hoe de informatie uit mailverkeer en sociale media moet worden 

verwerkt. Ook moet er geregeld worden dat oude digitale informatie toegankelijk blijft via de 

nieuwere systemen. Dat alles wordt bedoeld met de achterstand in de formalisering van het 

digitaal werken. 

Het archief voldoet aan de wet, maar er zijn technische voorwaarden die voortdurend aan 

verandering onderhevig zijn. Daarom wordt er ook op deze wijze gerapporteerd over kwesties. 

Alle instellingen die deelnemen in het archief of cultureel erfgoed van de gemeente beheren, is 

gevraagd hun medeverantwoordelijkheid te nemen in de verbetering van de calamiteitenplannen. 

Ook dat zal worden meegenomen in de volgende rapportage. Het college is van mening dat elke 

organisatie daarin ook een eigen verantwoordelijkheid heeft om een goed beeld te krijgen van de 

risico’s, zodat die allemaal kunnen worden meegenomen in een alomvattend calamiteitenplan. 

 

De heer Garretsen (SP) vraagt of de wethouder bereid is kennis en capaciteit beschikbaar te 

stellen aan de griffier voor het hem toegezegde rapport over het raadsarchief. Hij vraagt de 

toegezegde voortgangsrapportage op de jaaragenda voor 2016 te plaatsen. Tot slot merkt hij op 

dat het de Sociale Dienst vorig jaar vier maanden kostte om alle ingediende bezwaren uit 2014 

verzameld te krijgen. Ook van het recente verleden is het digitale archief dus kennelijk niet 

optimaal op orde. 

 

Wethouder Van Spijk zegt bereid te zijn met de griffie te bekijken wat er nodig is voor dat 

rapport. Hij zegt nu geen uitspraak te kunnen doen over de snelheid van verzamelen van 

bezwaarschriften uit 2014, omdat hij geen inzicht heeft in de aard van de opgevraagde dossiers. 

 

De voorzitter sluit de bespreking af met de constatering dat er enkele acties zijn toegezegd. 

 

9. Rondvraag 
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Mevrouw Huysse (GLH) vraagt wanneer en hoe de raad wordt geïnformeerd over de 

ontwikkelingen bij het management en de integriteitskwesties bij Spaarnelanden waarover vorige 

week een mededeling gedaan werd. 

 

Wethouder Van Spijk zegt dat het om een zaak gaat die de nodige zorgvuldigheid verdient. Er 

wordt nu een onderzoek uitgevoerd door een gerenommeerd bureau vanwege alle belangen die 

daar in het geding zijn. Het is vervolgens aan Spaarnelanden om daarover te rapporteren, maar hij 

neemt aan dat het college ook zal worden geïnformeerd. Hij kan nu niet zeggen hoelang dat zal 

duren, maar hij voorziet dat het zeker een maand zal gaan duren, zoals gebruikelijk is bij dit soort 

zaken. 

 

De heer Garretsen (SP) vraagt welk bureau is ingeschakeld. 

 

Wethouder Van Spijk zegt dat dit een verantwoordelijkheid is van Spaarnelanden zelf, maar dat 

hij daar een schriftelijk antwoord op zal geven. 

 

De heer Smit (OPH) vraagt of de raad na het college geïnformeerd wordt. 

 

Wethouder Van Spijk zegt er bij het bedrijf op aangedrongen te hebben het college te 

informeren. Als hij de resultaten heeft ontvangen, zal hij op zijn beurt de raad informeren. 

 

Mevrouw Leitner (D66) vraagt bij de rapportage over het raadsarchief ook het geheim archief 

mee te nemen dat als gevolg van haar motie uit 2011 is ingericht. 

 

De heer Van den Raadt (TH) vraagt wanneer hij antwoord krijgt op zijn vraag over het 

elektronisch vervolg op een WOB-verzoek. 

 

De voorzitter antwoordt dat dit is toegezegd voor de volgende vergadering. Zij peilt de behoefte 

aan een werkbezoek aan de koepel en constateert dat die er is. 

 

10. Agenda komende commissievergadering 

De voorzitter stelt voor de volgende vergadering, die vanwege de aansluitende raadsmarkten al 

korter duurt, te beperken tot de bespreking van de notitie over vluchtelingenopvang en constateert 

dat de raad daarmee instemt. De overige agendapunten worden dan doorgeschoven. 

 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 18.55 uur. 


