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CONCEPTVERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE 

BESTUUR, GEHOUDEN OP 3 NOVEMBER 2016 IN HET STADHUIS TE HAARLEM 

 

 

Aanwezig de leden: 

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

F.H.  Garretsen (SP), mevrouw D. Huysse (GLH), mevrouw E. de Raadt (CDA), de heer 

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

de heer R. Trompetter (AP), de heer T.J. Vreugdenhil (CU). 

 

Afwezig de heer B. Gün (GLH), de heer R.G.J. de Jong (VVD), mevrouw D. Leitner (D66), 

mevrouw D. van Loenen (PvdA), 

 

Mede aanwezig: 

de heer M. Brander (voorzitter), de heer J. van Spijk (wethouder), mevrouw M. Blaauboer 

(secretaris) 

 

Verslag: de heer G.J. van der Kroon 

 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering om 17.00 uur en heet allen welkom.  

De afwezigen worden afgemeld. 

De voorzitter meldt dat het werkbezoek aan Spaarnelanden is geregeld voor zowel de commissie 

Beheer als Bestuur en wel op donderdag 8 december van 13.30 tot 16.00 uur.  

In de vorige commissievergadering is gesproken over de aanbevelingen van de 

rekenkamercommissie in het kader van de bestuursrapportage. Afgesproken werd dat de 

rekenkamercommissie en de wethouder in gesprek zouden gaan met een aantal leden van de 

commissie Bestuur. Die uitnodiging ontvangen de commissieleden nog. De voorzitter stelt voor 

om een verslag te maken van dat gesprek, dat dan ook in deze commissie aan de orde zal komen, 

zodat de afdoening van de puntjes van de rekenkamercommissie formeel geregeld kan worden.  

 

2. Spreektijd voor belangstellenden 

Er zijn geen insprekers. 

 

3. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt conform vastgesteld. 

 

4. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

Wethouder Van Spijk wil over de derde bestuursrapportage meedelen dat het college ermee 

bezig is en volgende week woensdag zal worden gepubliceerd. De laatste stand van zaken is dat 

het beeld nagenoeg hetzelfde is als dat van de vorige bestuursrapportage: 5,4 miljoen euro. 

Binnen het sociaal domein valt een iets hoger positief beeld te verwachten (richting de 7 miljoen 

euro). 

De heer Fritz (PvdA) vraagt zich af waarom het college ervoor kiest om de rapportage de 

volgende week vast te stellen, omdat in die week ook de tweede bestuursrapportage wordt 

vastgesteld. Hij had zich een andere volgorde goed voor kunnen stellen. Wethouder Van Spijk 

wijst erop dat dit het gevolg is van het feit dat het najaar altijd heel kort is. Het is toeval dat het nu 

midden in de begrotingsweek wordt vastgesteld.  
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Ter advisering aan de gemeenteraad  

 

5. Technische aanpassing Reglement van Orde Gemeenteraad Haarlem (presidium) 

De voorzitter legt uit dat deze technische aanpassingen nodig zijn als gevolg van een aantal 

wetswijzigingen. Deze reglementen worden vastgesteld vooruitlopend op het werk dat zal worden 

gedaan door de werkgroep Werkwijze Raad. Het gaat nu om technische wijzigingen. De 

inhoudelijke wijzigingen zullen door die werkgroep worden voorgesteld. De griffier kan 

vanavond niet aanwezig zijn. Dus als er technische vragen zijn dan zal dat via de mail afgedaan 

worden.  

 

De heer Vreugdenhil (CU) heeft namens zijn fractie een aantal technische, redactionele punten. 

Artikel 11 spreekt van de oproepingsbrief, terwijl zoiets als publicatie op de website wordt 

bedoeld. In Artikel 12 vervalt punt b, daarom heeft het geen zin meer om nog van een punt a te 

spreken. Verder wordt in Artikel 20 door de CU in overweging gegeven om in plaats van staande, 

zittend te spreken in de raadsvergadering. In Artikel 33 en 34 zou het digitaal indienen van moties 

mogelijk gemaakt kunnen maken. Bij Artikel 38.4 zou de CU graag ‘de raad hiervan op de hoogte 

te stellen’ ingevuld zien in plaats van ‘commissie’. In Artikel 38.5 kan het woord ‘meedelen’ 

vervangen worden door ‘publiceren’. Bij artikel 38 lid 6 en 7 is in lid 6 sprake van het woord 

‘vragensteller’. De CU ziet dit graag veranderd in ‘elk lid van de commissie’. In Artikel 23 wordt 

wel een verhouding genoemd met betrekking tot de spreektijden. Zijn advies is het in een bijlage 

op te nemen, want die is makkelijker te wijzigen.  

De heer Garretsen (SP) wijst erop dat uit het reglement van orde blijkt dat de Stadskrant ophoudt 

te bestaan. Hij wil weten wanneer de raad besloten heeft dat het budget voor de Stadskrant wordt 

geschrapt. De heer Fritz (PvdA) bevestigt dat dit inderdaad besproken is in de raadscommissie. 

De heer Garretsen (SP) is verbaasd door de woorden van de heer Fritz, want het budgetrecht 

hoort immers bij de raad te liggen. De voorzitter zei dat het een collegebevoegdheid is het budget 

voor de Stadskrant te schrappen. Volgens de heer Fritz (PvdA) was het voorstel toen niet zo zeer 

om het budget voor de Stadskrant te schrappen, maar om het geld op andere componenten van 

communicatie in te zetten. Volgens mevrouw De Raadt (CDA) was het voorstel om de 

vergaderingen van de raad niet meer te publiceren in de Stadskrant maar op de website. Dus 

inhoudelijk heeft het niets van doen met de Stadskrant zelf. Mevrouw Huysse (GLH) vraagt zich 

af waarom de datum van inwerkingtreding niet is ingevuld. De heer Trompetter (AP) meldt dat 

zijn fractie kan leven met de voorstellen die de CU naar voren heeft gebracht. 

Mevrouw De Raadt (CDA) heeft een aantal technische en inhoudelijke wijzigingen. Artikel 13, 

juncto 16 (presentielijst). Zij vraagt zich af of die lijst nog steeds nodig is in verband met het 

digitaal inloggen. In Artikel 37.8 staat het woordje ‘kan’. Betekent dit dat de voorzitter iemand 

anders dan de vragensteller niet het woord hoeft te geven? Als dat zo is, is dat dan wel in lijn met 

de toelichting bij dit artikel. Dit is voor het CDA van belang omdat het gaat over het wel of niet 

een debat dan kunnen hebben. Bij Artikel 38 heeft zij een inhoudelijke vraag. Het is inmiddels 

gebruikelijk dat schriftelijke vragen die niet binnen 30 dagen zijn behandeld automatisch 

geagendeerd. Het CDA wil voorstellen dit op te nemen in het reglement van orde. In Artikel 43.1 

zou zij het woordje ‘inzage’ schrappen. Artikel 43.2 is niet in lijn met de huidige praktijk.  

Recentelijk is de bekrachtiging van geheime stukken opgenomen als nieuw vast agendapunt. 

Voorstel van het CDA is dit dan straks ook op te nemen in het reglement van orde. Een volgend 

inhoudelijk punt is het toevoegen van een artikel dat specifiek gericht is op ‘moties vreemd’, 

waarin duidelijk wordt of er wel of niet ruimte is voor debat. Op pagina 22 staat dat de agenda 9 

dagen voor aanvang van de vergadering wordt opgesteld, terwijl de rest van het reglement spreekt 

over 6 dagen. In Artikel 37.3 staat dat vragen voor 12 uur moeten worden ingediend, “maar liever 

eerder”. Die woordjes ziet zij liever verhuizen naar de toelichting.  

De heer Amand (Trots) kan zich helemaal vinden in hetgeen mevrouw De Raadt zojuist zei.  



  

Conceptverslag van de openbare vergadering 

commissie Bestuur van 3 november 2016 
3 

De voorzitter stelt voor dat de nu genoemde technische punten verwerkt zijn op het moment dat 

het reglement wordt vastgesteld in de raadsvergadering. Daarnaast is een aantal inhoudelijke 

punten genoemd. Hij stelt voor die punten aan de werkgroep Werkwijze Raad over te laten. De 

heer Smit (OPH) dringt er dan op aan niet te vergeten deze inhoudelijke punten door te geven aan 

de genoemde werkgroep. De voorzitter zegt dit toe. Hij stelt voor om dit als hamerstuk te laten 

passeren in de raadsvergadering van 17 november a.s. 

De heer Vreugdenhil (CU) wil dan wel de mogelijkheid van een stemverklaring openhouden, 

omdat zijn fractievoorzitter mogelijk met een amendement wil komen.  

 

6. Technische aanpassing Algemene Commissieverordening (presidium) 

Volgens mevrouw De Raadt (CDA) is artikel 10.2 niet in lijn met de praktijk althans voor wat 

betreft de genoemde tijden. In 10.3 staat dat commissieagenda’s 5 dagen voorafgaand 

gepubliceerd worden en in het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad staat bij 

raadsvergaderingen 6 dagen. Zij vraagt zich af waar deze discrepantie vandaan komt en of dit niet 

gewoon aangepast kan worden. De commissie kan zich in dit laatste vinden.   

De heer Amand (Trots) meldt dat zijn fractievoorzitter op dit punt een stemverklaring wil 

afleggen in de raad, omdat deze hierover iets wil zeggen.  

De voorzitter stelt vast dat dit een hamerstuk zal zijn in de raadsvergadering en Trots bij 

vaststelling van de agenda kan verzoeken om opwaardering tot hamerstuk met stemverklaring.  

 

7. Nieuwe precarioverordening 2017 en Verordening precario op buizen, kabels, 

leidingen en dragen 2017 

De voorzitter wijst erop dat de door de commissie gevraagde wijzigingen hebben geleid tot deze 

aanpassing.  

De heer Rijssenbeek (D66) wijst erop dat zijn fractie aandacht gevraagd heeft voor de forse 

verhoging van precario op terrassen en reclame. Toen is ook aandacht gevraagd voor het feit dat 

het precariodomein groter is dan die onderdelen en wellicht elders ook verhogingen doorgevoerd 

kunnen worden, zodat de pijn voor de ondernemers wat verzacht kan worden. Hij heeft tot zijn 

vreugde geconstateerd dat die ruimte er blijkt te zijn en dat sommige verhogingen voor 

ondernemers met bijna 50% zijn teruggebracht. De fractie zal hiermee dan ook instemmen.  

De fractie van de heer Trompetter (AP) is ook verheugd met deze wijzigingen, die milder 

uitpakken voor het MKB. AP kan hiermee dus instemmen.  

Mevrouw Van der Smagt (VVD) meldt dat haar fractie ook instemt met deze gewijzigde 

voorstellen. Zij merkt op dat wat de ene ondernemer niet hoeft te betalen, wel moet worden 

opgebracht door andere ondernemers, namelijk de bouwondernemers.  

De heer Garretsen (SP) is evenals D66 blij dat de precario op openbare grond is verhoogd. Ook 

de andere voorstellen vindt hij een verbetering. Er is een aantal belastingen verlaagd, maar hij kan 

dat toch niet voor een aantal individuele terrassen terugvinden, zoals Pippa’s. Hij krijgt graag 

toegelicht hoe die verlagingen terug zijn te vinden.  

Mevrouw Huysse (GLH) is namens haar fractie ook tevreden met de doorgevoerde wijzigingen. 

Zij hoort graag nader welke gevolgen dit heeft voor een aantal maatschappelijke voorzieningen, 

want zij wil voorkomen dat hierdoor waardevolle ‘clubs’ in de problemen komen.  

De heer Van Driel (CDA) had ook moeite met de wijzigingen terug te vinden. Hij heeft begrepen 

dat een verhoging van een tarief nooit hoger is dan 50% en dat het in absolute bedragen nooit 

meer is dan 1150 euro. Het CDA is dus akkoord. Een goede zaak is ook het maatwerk voor de 

twee genoemde objecten. Pippa’s valt onder het centrum, waardoor hun belasting waarschijnlijk 

niet verlaagd is.  

De heer Fritz (PvdA) was ook tevreden met de vorige regeling, maar vindt dit een goed 

compromis, dat zijn volledige steun heeft.  

De heer Amand (Trots) vindt dat de tariefstelling nu beter is. Hij hoopt niet dat het elk jaar weer 

meer gaat worden. Hij geeft het advies mee om de tarieven in de hand te houden.  
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De heer Vreugdenhil (CU) is namens zijn fractie van mening dat dit een verbetering is ten 

opzichte van het vorige voorstel. Het uitgangspunt van zijn partij is dat het tarief maximaal 50% 

mag stijgen. In het stuk worden 2 panden genoemd die meer dan 50% moeten gaan betalen. Hij 

heeft ook in de Grote Houtstraat een pand gezien dat met 73% omhooggaat. Hoe gaat de 

wethouder daarmee om? Verder schrijft de wethouder een compensatieregeling te willen maken, 

die 2 jaar effectief zal zijn. Hij hoort graag van de wethouder hoe zo’n regeling eruit zal zien.  

De heer Smit (OPH) heeft node een bijlage gemist waarin op overzichtelijke wijze de 

veranderingen staan aangegeven. Hij verzoekt voortaan wijzigingen goed zichtbaar te maken. 

Zijn fractie roept niet meteen hoera bij de nu aangebrachte wijzigingen, want het gaat soms om 

verhogingen van 50%, waardoor hij bang is dat sommige ondernemers zich de stad uit gejaagd 

zullen voelen.  

Wethouder Van Spijk wijst erop dat de maximalisatie van 50% en meer aandacht voor de 

buitenring de uitgangspunten zijn geweest voor de nu doorgevoerde wijzigingen. Als dit voorstel 

nu zo aangenomen wordt, zal hij met een overgangsregeling komen in december. Hij zal nog wel 

wat aandacht besteden aan die gevallen waarin de verhoging hoger is uitgevallen. Dat had er ook 

mee te maken dat die in een verkeerde categorie zaten. Daarover zullen aparte afspraken gemaakt 

worden. Het zal netjes afgehandeld worden. Het klopt dat Pippa’s in het centrum zit en de 

maatregel heeft daar geen betrekking op. Een ondernemer kan ook genoegen nemen met een 

kleiner terras.  

Uitgangspunt is dat het een vereenvoudiging voor ondernemers inhoudt. Dat was uiteindelijk ook 

het doel.  

 

Tweede termijn 

Mevrouw Huysse (GLH) had nog gehoopt dat er nader inzicht gegeven zou worden door de 

wethouder in die gelegenheden à la Pippa’s elders in de stad. Het zou jammer zijn als dat soort 

voorzieningen extra risico gaat lopen.  

Wethouder Van Spijk wijst erop dat in het buitengebied de tarieven weer verlaagd zijn. Daar is 

hij dus tegemoetgekomen aan de opmerking van mevrouw Huysse. Hij zal mevrouw Huysse 

desgevraagd nog een technisch overzicht doen toekomen, waaruit het effect voor die 

voorzieningen blijkt.  

De heer Garretsen (SP) komt ook terug op Pippa’s. Hij heeft gezien dat er een overschot van een 

kleine 5000 euro is. Hij vraagt zich met GroenLinks af of er voor maatschappelijke instellingen, 

zoals Pippa’s, juridisch een uitzondering gemaakt kan worden.  

Volgens wethouder Van Spijk is dat lastig, omdat het om categorieën gaat waarbinnen geen 

uitzonderingen gemaakt kunnen worden. Met betrekking tot het pand in de Grote Houtstraat 

meldt hij dat het om een verkeerde inschaling gaat. Er zijn er nog twee. Voor deze drie gevallen 

komt er een apart voorstel voor een gewenningsbijdrage.  

De heer Amand (Trots) had nog de vraag of dit eenmalig is of om de paar jaar terugkomt.  

Wethouder Van Spijk is van mening dat dit systeem hiermee weer voor een paar jaar in orde is.  

De voorzitter stelt vast dat dit onderwerp als hamerstuk met stemverklaring naar de raad kan.  

 

8. Rondvraag 

Omdat de burgemeester nog niet aanwezig is, wordt besloten de vragen die voor hem zijn 

schriftelijk af te doen. De heer Garretsen (SP) heeft zijn rondvraag nog niet ingediend en krijgt 

daarom nu de gelegenheid om zijn vraag te verwoorden. Zijn vraag heeft te maken met de 

komende verkiezingen voor de Tweede Kamer en het flyeren door politieke partijen. Bij vorige 

flyeracties bleek dat op bepaalde plekken niet toegestaan te zijn. Hij hoort graag verduidelijking 

van de burgemeester waar flyeren wel of niet mag.  

Mevrouw Huysse (GLH) krijgt signalen dat er in voetgangers/fietsgebied vooral in het centrum 

veel snorfietsen en brommers rondrijden. En fietsers gedragen zich niet naar behoren in 
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wandelstraten waar fietsers te gast zijn. De indruk is dat er nauwelijks op gehandhaafd wordt. Zij 

vraagt of daarin verbetering aangebracht kan worden.  

De heer Smit (OPH) wil weten of het de burgemeester bekend is hoe ver het staat met het 

onderzoek naar de stenengooiers in Schalkwijk naar stadsbussen. Zijn tweede vraag heeft te 

maken met de mishandeling van agenten in het centrum. Naar aanleiding daarvan is de 

mishandelaars een gebiedsverbod opgelegd. Zijn de daders echter aangeklaagd wegens 

mishandeling? Loopt er een strafzaak?  

De heer Amand (Trots) wil weten hoe het staat met het politieonderzoek naar het ongeval van de 

heer Teunissen op de Schipholweg.  

 

9. Agenda komende commissievergadering(-en) 

De volgende commissievergadering zal op 24 november a.s. zijn. Dan komt de rapportage 2016 

aan de orde. Verder is de brief van wethouder Van Spijk ter bespreking ontvangen inzake de 

periodieke verantwoording actuele zaken MRA. Dat punt stond de vorige vergadering bij de tkn-

stukken. De voorzitter wijst erop dat reeds eerder over de MRA is gesproken. De wethouder 

heeft toen toegezegd dat daarover regulier voortgangsrapportages zouden komen die hij met de 

commissie zou willen bespreken. Hij constateert dat de commissie daar belangstelling voor heeft 

en zal het punt dus agenderen.  

 

10. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 18.00 uur. 
 


