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Verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Haarlem d.d. 25 januari 2022, in 
stadskantoor De Zijlpoort te Haarlem. 

Aanwezig: mevrouw L.C. van Zetten (voorzitter),  de heer J. Amand (Trots Hlm), de heer A.F. Bloem 
(SP), de heer J.W. Blokpoel (VVD), de heer J. Boer (VVD), mevrouw M. Çimen (D66), de heer P. van 
den Doel (GLH), de heer A.R. Dreijer (CDA), de heer J.P.J. Drost (GLH), de heer M. El Aichi (CDA), de 
heer M. de Groot (D66), de heer Gün (GLH), de heer G. Hulster (Actiepartij), de heer P.W. van Kessel 
(VVD), de heer J. Klaver (CDA), mevrouw S.K. Klazes (GLH), mevrouw A. Kok (OPH), de heer B. van 
Leeuwen (D66), mevrouw D. Leitner (D66), de heer P.O.R. v.d. Mark (GLH), de heer J.N. Oomkes 
(PvdA), mevrouw M.E. Oosterbroek (GLH), mevrouw Otten (LH), mevrouw S. Özoğul-Özen (SP), 
mevrouw E. de Raadt (CDA), de heer W.J. Rutten (VVD), mevrouw S.M.L.M. Schneiders-Spoor (GLH), 
de heer I.D. Sepers (PvdA), de heer F.N.G. Smit (OPH), mevrouw R.E.E. Timmer Aukes (GLH), 
mevrouw C.E. Verhoeff (PvdA), de heer F.C. Visser (ChristenUnie) (later), de heer M.H. Wiedemeijer 
(PvdA), mevrouw Van der Windt (D66), mevrouw I.P. Wisse (PvdA) en de heer N. Zohri (GLH)  
Afwezig: de heer M. Aynan (Jouw Hlm), de heer Gün (GLH), de heer A.P.D. van den Raadt (Trots Hlm), 
de heer I. Yerden (PvdA). 
De heer M.C.C. Philips (griffier) 
Mevrouw Wijsman, notulist Notuleerservice Nederland  

 
1. Opening 
 
De voorzitter: Als iedereen een beetje naar zijn plaats gaat, we zitten nog te wachten op een 
journalist. Dat is natuurlijk wel belangrijk voor het nieuws naar buiten. Ja, welkom bij deze openbare 
raadsvergadering waarin het besluit herbenoeming burgemeester Haarlem centraal staat. Laat ik 
beginnen met enkele mededelingen. Allereerst hartelijk welkom aan Jos Wienen en zijn vrouw 
Marjan. Ik wil ook de wethouders die er zijn, het is hier ontzettend lastig met al die schermen om 
iedereen in deze zaal te detecteren, dus ik doe het een beetje op mijn gevoel, maar welkom 
wethouders en mensen van de pers. Officieel wil ik meedelen dat een paar raadsleden vanavond niet 
aanwezig zijn. De heer Aynan van Jouw Haarlem heeft zich ziekgemeld, evenals de heer Gün van 
GroenLinks. Niet ziek, maar ook niet aanwezig zijn de heer Yerden en de heer Van den Raadt van de 
fractie van Trots. Er is in ieder geval nog een lid van die fractie aanwezig. Ik geef het woord aan de 
heer Drost, de voorzitter van de vertrouwenscommissie en hij leest het besluit voor. Meneer Drost, 
gaat uw gang.  
 
De heer Drost: Ja, dank u. Ik mag u melden dat de raad besloten heeft om de heer Wienen aan te 
bevelen voor herbenoeming tot burgemeester van de gemeente Haarlem. Dat is mijn boodschap en 
daar willen we hem natuurlijk van harte mee feliciteren.  
 
De voorzitter: Jongens, kijk uit voor de besmettingen. Meneer Wienen, u bent natuurlijk van harte 
uitgenodigd om een woordje te spreken.  
 
Burgemeester Wienen: Ja, dat doe ik heel graag, mevrouw de voorzitter. Heel hartelijk dank voor 
deze gelegenheid. Ik ben vereerd en dankbaar voor het vertrouwen dat u in mij stelt en voor deze 
prachtige voordracht waarbij ik opnieuw een periode mag werken als burgemeester van deze 
prachtige stad. Ik heb dat de afgelopen jaren met heel veel vreugde en plezier gedaan en ik hoop dat 
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ook in de komende periode voort te kunnen zetten. Ik verheug me op de samenwerking, in de eerste 
plaats natuurlijk met de vertegenwoordiging van de bevolking, de gemeenteraad, het hoogste orgaan 
van de gemeente, maar vervolgens ook met het college, met zoveel organisaties en 
vertegenwoordigers uit deze stad. Een van de prachtige dingen van Haarlem, behalve dat het een 
heel mooie stad is, is dat het ook een stad is waar heel veel mensen samen aan willen bouwen, waar 
heel veel overleg is, waar verbinding gezocht wordt en dat leidt ook tot resultaten. Ik vind het mooi 
om daar mijn bijdrage aan te leveren en dat zal ik ook weer graag doen. We zitten in een tijd vol van 
uitdagingen. Het gaat over een epidemie die, weliswaar, hopelijk, toch langzamerhand naar zijn 
einde toegaat, maar deze samenleving ongelooflijk heeft beïnvloed. De spanningen in de 
samenleving, polarisatie, de problemen, sociale problemen, veel behoefte aan woningen, 
woningnood, maar vooral ook een enorm klimaatprobleem van hoe gaan we zorgen dat we ons 
aanpassen, zodat we voorbereid zijn op een duurzame toekomst en dat vraagt veel van het 
stadsbestuur. Ik vind die inhoudelijke uitdagingen prachtig, ik vind het prachtig om mijn rol te spelen 
als verbinder en te proberen de mensen in deze stad mede te motiveren om hun bijdrage te leveren. 
Heel hartelijk dank voor het vertrouwen en ik zal mijn uiterste best doen om dat niet te beschamen. 
Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel, burgemeester. Ik wil even een paar mensen in de raad de gelegenheid 
geven om een woordje te spreken en als eerste is mevrouw Schneiders aan het woord als lid van de 
grootste fractie, GroenLinks, in Haarlem. Gaat uw gang. 
 
Mevrouw Schneiders:  Burgemeester, hartelijk gefeliciteerd. Fijn dat u in ons midden blijft en dat we 
nog zes jaar mogen samenwerken aan deze mooie stad. Uw mooie woorden zeiden het al en die 
toonden uw liefde voor de stad en die delen wij natuurlijk met zijn allen. Hartelijk gefeliciteerd en we 
gaan er weer voor met zijn allen. Ik wil ook even gebruikmaken om namens de hele raad, het is net al 
enigszins kort gebeurd, maar toch iets uitgebreider de vertrouwenscommissie te bedanken voor het 
monnikenwerk dat zij hebben gedaan. De vertrouwenscommissie bestond uit zeven mensen en nu ga 
ik proberen ze alle zeven te noemen zonder er eentje te vergeten. Als voorzitter Jasper Drost, Louise 
van Zetten, Ineke Verhoeff, de heer Rutten, mevrouw Çimen, de heer Smit en de heer Aynan, die er 
niet is. Die zeven mensen hebben zich stevig ingezet en veel werk verricht en waarschijnlijk is het ook 
heel leuk geweest. Je weet misschien iets meer van een burgemeester, dat is natuurlijk altijd leuk om 
je daarin te verdiepen. Heel hartelijk dank voor jullie werk, want dat hebben jullie namens ons 
gedaan en daar zijn we heel erg blij mee dat dat tot een goed gevolg heeft geleid en dat dat op een 
goede manier is afgerond. Namens de raad mijn felicitaties. Ik heb daar geen leuk cadeautje bij, want 
dat kwam te spontaan op, dus dat hebben we niet geregeld, maar als de kroegen weer open zijn, dan 
gaan we er nog een biertje op drinken en dan houden we jullie vrij, nou, in ieder geval een rondje.  
 
De voorzitter: Dat zullen we onthouden, dank u wel, mevrouw Schneiders. Mevrouw Leitner van D66, 
u krijgt het woord. 
 
Mevrouw Leitner: Ja, ik vind het ook een eer en best bijzonder dat ik hier nu weer bij mag zijn. Ik 
stond als voorzitter van de vertrouwenscommissie zes jaar geleden aan het begin van je loopbaan 
hier in Haarlem. Ik heb bewust ook afstand genomen om nu deel te nemen aan deze 
vertrouwenscommissie en toch bijzonder hoe we dan hier weer uitgekomen zijn. Ik wilde een hele 
leuke anekdote, vond ik zelf, vertellen over die tijd, maar dat mag ik niet, maar het heeft te maken 
met een eigenschap die wij allebei een beetje hebben en dan denk ik dat je weet wat ik bedoel. Ik 
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wens je heel veel succes. We zijn er heel trots op dat je weer 6 jaar onze burgemeester wilt zijn. Ik 
sluit me aan bij mevrouw Schneiders met de complimenten voor de vertrouwenscommissie.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Leitner. Ik ben natuurlijk wel heel nieuwsgierig, maar dat 
kunnen we misschien wel een keer vertellen in de kroeg. Meneer Rutten van de VVD. Gaat uw gang. 
 
De heer Rutten: Voorzitter, dank u wel. De woorden van mevrouw Leitner zijn natuurlijk een 
uitnodiging om preventief voor de gezondheid te zorgen en die 75 jaar vanaf vandaag te doorbreken, 
want ik ben nu toch wel heel erg benieuwd wat er dan gebeurd is en over welke eigenschap die 
anekdote gaat. Alle gekheid op een stokje, persoonlijk heb ik met veel plezier deelgenomen aan de 
vertrouwenscommissie. Ik kijk terug op een fijn proces en een goede samenwerking daarin en 
namens de fractie van de VVD de hartelijke gelukwensen aan de heer Wienen. 
 
De voorzitter: Dank u wel, meneer Rutten. Wie kan ik nog meer het woord geven? Mevrouw 
Verhoeff van de PvdA. Gaat uw gang. 
 
Mevrouw Verhoeff: Er is niet heel veel aan toe te voegen, meneer Wienen. Wij ook blij dat u nog een 
keer het ambt, heel goed, naar beste eer en geweten gaat invullen. Wij hebben er vertrouwen in en 
zien het tegemoet in de komende jaren.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Verhoef. Zie ik nog een vinger? Ja, meneer Smit van OPH. 
 
De heer Smit: Dank u wel, mevrouw de voorzitter, beste Jos. Het gesternte is nu beslist rustiger dan 
5,5 jaar geleden toen je hier kwam. Dat zegt misschien ook wel iets over de afgelopen tijd. Er is een 
flinke klus gedaan, maar de klus is niet geklaard. Nog 6 jaar erbij voor een stad die een enthousiaste, 
open, charmante burgervader nodig blijft hebben en ik hoop dat je die rol de komende jaren waar 
kunt maken. Succes ermee namens OPH.  
 
De voorzitter: Dank u wel, meneer Smit. Wie nog meer? Zijn er nog mensen die hun hand op willen 
steken. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Ik ga ervan uit dat iedereen aan het woord is geweest die 
het woord wilde voeren. Jos, uiteraard ook van uw plaatsvervangend voorzitter de hartelijke 
felicitaties. Dan sluiten we nu deze vergadering, toch? Ik ben toch klaar? Dit is de openbare 
vergadering, maar wij zien elkaar donderdag weer, dus het wordt nog een heel gezellige week met 
ons allemaal. Tot donderdag en wel thuis. Ik zou natuurlijk met liefde aankondigen dat we nu een 
glas gingen drinken op de gezondheid van onze burgemeester, maar helaas, de regels verbieden dit, 
dus dat is pech.  
 
 


