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Intrekken benoeming stadsdichter Haarlem  

Nummer 2020/976618 

Portefeuillehouder Meijs, M.-Th. 

Programma/beleidsveld 4.2 Economie, toerisme en cultuur 

Afdeling ECDW 

Auteur Spek, E. van der 

Telefoonnummer 023-5113652 

Email evandespek@haarlem.nl 

Kernboodschap  Op 22 september heeft het college besloten de heer Osenga te benoemen tot 

nieuwe stadsdichter van Haarlem voor de periode 2020-2022.  Na dit besluit zijn 

feiten bekend geworden en omstandigheden ontstaan waardoor het college op 25 

september de beslissing heeft genomen om terug te komen op het eerdere besluit 

en de benoeming van de heer Osenga in te trekken.  

Dit collegebesluit betreft de formele schriftelijke afronding van die beslissing van 

25 september. 

Behandelvoorstel voor  

commissie 

N.v.t. (publicatie op de b&w besluitenlijst) 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

Collegebesluit benoeming stadsdichter (2020/881249) d.d. 22 september 2020 

 

Besluit College  

d.d. 6 oktober 2020 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

1. Besluit de benoeming van de heer Osenga als stadsdichter van Haarlem voor 

de periode van september 2020 tot september 2022 in te trekken. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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1. Inleiding  

Op 22 september heeft het college besloten de heer Osenga als stadsdichter van Haarlem te 

benoemen voor de periode september 2020 tot september 2022. Het college volgde hierbij het 

advies van de speciaal daartoe ingestelde onafhankelijke commissie. De heer Osenga is van het 

besluit op de hoogte gesteld en het besluit is op 23 september bekend gemaakt door middel van een 

persbericht. Na de bekendmaking zijn echter voor het college tot dan toe onbekende citaten van de 

net benoemde stadsdichter naar boven gekomen, die haaks staan op de waarden waar de gemeente 

Haarlem voor staat. De voortgaande uitspraken en twijfel die ontstond over de ondubbelzinnigheid 

van het eerder afstand nemen van deze uitlatingen door betrokkene, maken een geloofwaardige 

invulling van het stadsdichterschap onmogelijk. Het college besluit daarom de benoeming in te 

trekken.  

 

2. Besluitpunten college 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. De benoeming van de heer Osenga als stadsdichter van Haarlem voor de periode van 

september 2020 tot september 2022 in te trekken. 

 

3. Beoogd resultaat 

 Het ongedaan maken van de benoeming. 

 

4. Argumenten 

Nieuw gebleken feiten en omstandigheden  

Kort na bekendmaking van de benoeming van de heer Osenga tot stadsdichter ontstond op social 

media commotie rondom uitlatingen van de heer Osenga in het verleden. Het college was hier niet 

mee bekend en heeft hierover contact gezocht met betrokkene. Hij bood excuses aan en nam 

expliciet afstand van eerdere uitlatingen. 

 

Daarna zijn wederom nieuwe feiten rond verschillende uitlatingen van de heer Osenga bij het college 

bekend geworden. Deze uitspraken waren in eerdere gesprekken met de stadsdichter niet aan de 

orde geweest. Gelet op de aard, toon, inhoud en hoeveelheid van deze uitspraken en de doorgaande 

lijn daarin, is het college tot de conclusie gekomen dat een geloofwaardige invulling van de functie 

stadsdichter niet meer mogelijk is. Op basis hiervan besluit het college de benoeming in te trekken.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Intrekking van de benoeming heeft tot gevolg dat er geen contractuele relatie met de heer Osenga 

wordt aangegaan.  
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6. Uitvoering 

Het besluit is reeds mondeling aan betrokkene meegedeeld. Een schriftelijke bevestiging ervan zal 

aan hem worden verzonden. 

 

7. Bijlagen 

- 

 


