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Ingekomen raadsvragen ex. Artikel 38 van fractie Trots Haarlem over het 
Algemeen Sociaal Plan

Geachte leden van de fractie Trots Haarlem,

Op 22 maart 2016 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake het Algemeen 
Sociaal Plan Sloop en Nieuwbouw in Haarlem.

Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds 
cursief weergegeven waarna het antwoord van het college volgt. Voor een compleet 
beeld van de context voegen wij uw brief bij deze antwoordbrief.

1. Iedere betrokken partij heeft inmiddels dit sociaal plan ondertekend.
De gemeente Haarlem nog niet, welke motivatie heeft de gemeente om dit sociaal 
plan niet te ondertekenen?

Antwoord:
Op 11 augustus 2004 is een Algemeen Sociaal Plan (ASP) vastgesteld dat een 
raamwerk biedt voor de diverse herstructureringsprojecten van sociale verhuurders 
in Haarlem. De rechten en plichten van huurders en verhuurders rond renovatie en 
sloop/nieuwbouw zijn in dit ASP vastgelegd. Dit ASP is in 2009 geëvalueerd, 
herzien en ondertekend door gemeente, corporaties en huurders.

De afgelopen maanden is door de corporaties en huurders, in overleg met de 
gemeente Haarlem, gewerkt aan een geactualiseerde versie van het Algemeen 
Sociaal Plan voor sloop en nieuwbouw in Haarlem (ASP). Op dit moment wordt 
voor de ondertekening door de gemeente een collegebesluit voorbereid. Na dit 
besluit heeft wethouder Langenacker het mandaat om het ASP te ondertekenen. De 
verwachting is dat het ASP voor eind mei door alle partijen (corporaties, huurders 
en gemeente) is ondertekend.

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden
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2. Welke consequenties zijn er voor de gemeente Haarlem nu zij nog niet getekend 
hebben? Welke consequenties voor de partijen die al ondertekend hebben ?
Welke consequenties zijn er voor de Haarlemmers die onder dit sociaal plan vallen 
nu de gemeente nog niet ondertekend heeft?

Antwoord:

Deze vragen zijn gesteld met de aanname dat er een ASP zou bestaan, welke niet 
door de gemeente is ondertekend. Er is geen sprake van dat de gemeente Haarlem 
dit niet wil ondertekenen of dat er een versie van het ASP bestaat welke niet door 
de gemeente ondertekend is, zoals in de inleiding van uw vragen wordt 
gesuggereerd. Voor de projecten die nu worden gerealiseerd zijn sociale plannen 
voor de complexen vastgesteld (gebaseerd op de afspraken in het vorige ASP, en - 
indien huurders en verhuurders dat overeenkomen - geactualiseerd naar de nieuwe 
afspraken).

3. Wanneer denkt de gemeente te gaan tekenen?
Het geactualiseerde Algemeen Sociaal Plan zal naar verwachting in mei worden 
ondertekend.

4. Waar hangt het om, wat is (zijn) de struikelblokken ?
Er zijn geen struikelblokken voor de ondertekening van het ASP.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester.


