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VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR, 
GEHOUDEN OP 28 NOVEMBER 2013 IN HET STADHUIS TE HAARLEM 
Vastgesteld: 12 december 2013 
Aanwezig de leden: 
De heer G.B. van Driel (CDA), de heer J. Fritz (PvdA), de heer R. Gebhardt (GroenLinks), de 
heer R.G.J. de Jong (VVD), mevrouw J. Langenacker (PvdA), mevrouw D. Leitner (D66), 
mevrouw S. Özogül-Özen (SP), de heer W. Rutten (VVD), de heer P. Schouten (Sociaal Lokaal), 
de heer C.J. Schrama (Haarlem Plus), mevrouw C.Y. Sikkema (GroenLinks), de heer M. Snoek 
(CDA), de heer J. Vrugt (Actiepartij), de heer C.Wiersma (CDA) en mevrouw L. van Zetten 
(D66) 
 
Afwezig: mevrouw P.J. Bosma-Pieck (voorzitter), de heer R.H.C. Hiltemann (Sociaal Lokaal), de 
heer F. H. Reeskamp (fractie Reeskamp) 
 
Mede aanwezig: 
De heer J.J. Visser (plv. voorzitter), de heer Van der Hoek (wethouder, bij punt 11), de heer C. 
Mooij (wethouder, bij punten 9 en 10), de heer B. Schneiders (burgemeester, bij punt 8), 
mevrouw M. Blaauboer (secretaris), de heer B.I. Nijman (griffier, bij punt 6 en 7) 
 
Verslag: De heer G-J. Timmermans (Notuleerservice Nederland) 
 
1. Opening en mededelingen voorzitter 
De voorzitter opent de vergadering om 17.00 uur en heet allen welkom. Hij vervangt vanavond 
mevrouw Bosma. Er is bericht van verhindering van de heer Hiltemann (Sociaal Lokaal). 
 
2. Spreektijd voor belangstellenden 
Er hebben zich geen belangstellenden gemeld. 
 
3. Vaststellen agenda 
De agenda wordt conform het voorstel vastgesteld. Bij punt 9 worden alleen G en H besproken. 
 
4. Conceptverslagen van de commissie Bestuur van 31 oktober en 7 november 2013 
Beide verslagen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
5. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 
De heer Vrugt (Actiepartij) kondigt twee vragen aan voor de burgemeester. 
De heer Vrugt (Actiepartij) vraagt een besloten deel aan het einde van deze vergadering naar 
aanleiding van een memo over een kwestie die ook bij de begrotingsbehandelingen aan de orde is 
gekomen. De commissie stemt daarmee in. 
Mevrouw Sikkema (GroenLinks) deelt mee dat vandaag bekend geworden is dat de 
rijksoverheid weer gaat meebetalen aan het uitstapprogramma voor prostituees. 
Wethouder Mooij deelt mee dat hij afgelopen vrijdag een rapport heeft ontvangen over 
Spaarnelanden en het Milieuplein. Na bespreking in het college zal hij het doen toekomen aan de 
raad. 
 
Ter advisering aan de raad 
 
6. Wijziging Reglement van Orde inzake spreektijden 
De heer Vrugt (Actiepartij) vraagt wat er gebeurt met de spreektijden bij een samenvoeging van 
fracties. Hij neemt aan dat de spreektijd van die fractie dan niet toeneemt. 
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De heer Snoek (CDA) zegt het meer in lijn te vinden met het voorstel als de spreektijd dan 
toeneemt met het deel dat de toetredende fractie per fractielid had. 
De heer Rutten (VVD) merkt op dat de toetredende leden niet monddood gemaakt mogen 
worden en dus recht hebben op spreektijd. 
 
De heer Nijman (griffier) antwoordt dat bij een samenvoeging het variabele gedeelte van de 
spreektijd meegaat naar de fusiefractie. 
 
De voorzitter stelt vast dat het voorstel als hamerstuk naar de raad wordt doorgeleid. 
 
Overige punten ter bespreking 
 
7. Agendering niet-beantwoorde artikel 38-vragen in de commissie 
De heer Van Driel (CDA) vindt het een prima voorstel, maar wil wel voorstellen deze wijziging 
meteen mee te nemen bij de wijziging van het Reglement van Orde uit het vorige agendapunt. 
Dan kan men het in volgende raadsperiodes ook niet meer over het hoofd zien. 
Mevrouw Sikkema (GroenLinks) vraagt waarom niet net als in de gemeenteraad van Den Haag 
gekozen is voor agendering in de raadsvergadering. Dat is volgens haar een zwaardere variant 
dan de keuze hier voor commissiebehandeling. 
Mevrouw Van Zetten (D66) merkt op dat de Haarlemse procedure juist zwaarder is. In Den Haag 
belandt een vraag dan in het vragenuurtje, met alle beperkingen van dien. In de commissie kan 
iedere fractie volop gebruikmaken van spreekrecht in de eerste en tweede termijn. 
De heer Fritz (PvdA) merkt op dat dit precies de reden is waarom zijn fractie heeft aangedrongen 
op agendering in de commissie. 
 
De heer Nijman (griffier) ziet geen bezwaar tegen opname in het Reglement van Orde, behalve 
dat er dan weer iets vastgelegd wordt in extra regels. Hij wilde juist met deze variant beginnen 
om te kijken hoe die in de praktijk zou uitpakken. 
 
De voorzitter stelt vast dat de commissie deze wijziging wil laten meenemen in het Reglement 
van Orde. 
 
8. Brief van burgemeester Scheiders d.d. 4 oktober 2014 inzake voortgang aanpak 

criminele jeugdgroep Schalkwijk 
De heer Snoek (CDA) complimenteert de burgemeester met de voortvarende aanpak. Hij is 
benieuwd of de jongeren zelf ook moeten betalen voor de schade die ze hebben aangericht. De 
kracht van de aanpak ziet hij vooral in de gezinsaanpak. Hij noemt het teleurstellend dat niet alle 
gezinnen willen meewerken en is benieuwd of niet wat meer drang uitgeoefend kan worden om 
ze alsnog tot meedoen te bewegen en in programma’s te laten meedoen. Hij oppert de jongeren 
zelf een sanctie op te leggen als hun gezin niet meewerkt, bijvoorbeeld door ze niet te laten 
meedoen in de vrijwaring van de intensieve monitoring na een bepaalde tijd van goed gedrag. 
Dan merken zij aan den lijve het verschil met hun lotgenoten wier ouders wel meewerken. Hij 
denkt dat enige repressie hier op zijn plaats is om de aanpak op dit punt minder vrijblijvend te 
maken. 
Mevrouw Sikkema (GroenLinks) is positief over deze aanpak. De jongeren moeten een beter 
besef krijgen van de schade die ze aanrichten, maar ze moeten ook een perspectief op een andere 
toekomst krijgen, een gevoel van eigenwaarde, en het effect moet uitstralen naar hun bredere 
omgeving. Daarvoor kan het gezinsprogramma dienen. Het ziet er nu naar uit dat het programma 
aanslaat, maar iedereen moet zich terdege realiseren dat het nog de nodige tijd vergt voordat dit 
probleem is opgelost, omdat er veel factoren in het geding zijn. Zij raadt aan goed te kijken naar 
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vergelijkbare projecten in andere steden. In Rotterdam werkt men bijvoorbeeld met een training 
in burgerschap – een project dat de Roethofprijs heeft gewonnen – waarmee gewerkt wordt aan 
de intrinsieke motivatie van jongeren. Zij is het eens met de opmerking dat de gezinsaanpak niet 
vrijblijvend mag zijn en dat ouders moeten meedoen. De aanpak moet beklijven en daarom vindt 
zij die intrinsieke motivatie van belang. Zij is benieuwd hoe en hoelang jongeren nog in de gaten 
gehouden worden als na een periode van goed gedrag besloten wordt dat ze niet meer zo intensief 
gevolgd hoeven te worden. Zij is benieuwd hoe de samenwerking tussen de partnerorganisaties in 
deze aanpak verloopt. Zij vraagt hoe de burgemeester aan kijkt tegen de keerzijde van het 
probleem, die hij bij de begrotingsbehandeling aanstipte: de discriminatie en de vooroordelen. 
De heer Fritz (PvdA) zegt dat het project conform de wens van de raad wordt uitgevoerd. De 
criminelen zelf worden hard aangepakt, maar hun jongere broers en zussen wordt de weg 
gewezen en de kans geboden om een ander pad te bewandelen. Die aanpak kan de PvdA van 
harte steunen. Hij merkt op dat volgens berichten veel misdaden in Schalkwijk gepleegd worden 
door jongeren van buiten de wijk. Hij pleit voor uitbreiding van deze succesvolle aanpak naar 
andere wijken. 
De heer Schouten (Sociaal Lokaal) denkt dat de top 25 slechts het topje van de ijsberg is. Er 
gebeurt nog steeds veel narigheid als tasjesroven en overvallen en de gevoelens van onveiligheid 
bestaan nog steeds. Veel jongeren stoppen met crimineel gedrag als ze ouder worden, maar hij 
denkt dat veel criminele jongeren nog steeds buiten beeld blijven. Hij stelt voor te wachten tot de 
eerste echte evaluatie in mei 2014 voordat men uitbarst in een juichstemming. Het project loopt 
nu pas vier maanden en dit is maar een tussentijds verslag. Hij is voor de combinatie van 
handhaving en hulpverlening, maar vindt dat men zich moet realiseren dat er meer jongeren 
afglijden of al afgegleden zijn. 
De heer Snoek (CDA) merkt op dat het hier gaat om een specifieke groep met veel recidive die 
uit een uitgebreide analyse naar voren gekomen is. Voor de andere criminele jongeren zijn nou 
juist instellingen als Streetcornerwork in touw. 
Mevrouw Van Zetten (D66) vindt het eveneens nog te vroeg om de vlag uit te hangen. 
De heer Fritz (PvdA) stelt dat men toch kan vaststellen dat de aanpak in die korte periode al tot 
een daling van incidenten met 15% heeft geleid. Hij merkt op dat er als het aan D66 had gelegen, 
niet eens geld aan dit project of de jeugd van Schalkwijk had mogen worden besteed, maar wel 
aan het zoveelste onderzoek. 
De heer Vrugt (Actiepartij) merkt op dat deze brief tussentijds geagendeerd is vanwege 
incidenten om te laten zien dat de gemeente aan het hardnekkige probleem werkt. Het valt hem 
op dat er vier jongeren zijn die echt niets willen. Het lijkt hem lastig daar met drang of dwang vat 
op te krijgen. Tot zijn verbazing hebben tien jongeren geen enkele vorm van inkomen. Hij 
begrijpt niet hoe dat mogelijk is en ziet hierin een bron van problemen. 
Mevrouw Leitner (D66) vindt het een goed initiatief van de burgemeester om de aanpak van 
grotere steden na te volgen. Ook zij maant tot enige terughoudendheid over de resultaten in de 
korte periode dat de aanpak loopt en veel nog in het stadium van dossiervorming zit. Zij kan niet 
beoordelen in hoeverre men deze harde kern echt op de huid zit. Er valt volgens haar nog weinig 
te zeggen over aanscherpingen en verbeteringen. Zij vraagt of de vier weigerachtige jongeren 
extra in de gaten gehouden worden en of de fraaie doelstellingen wel meetbaar zijn. Zij kent de 
tegenwerpingen wel dat het hier vooral zou gaan om een kwalitatieve aanpak, maar wil bij een 
evaluatie het succes of falen toch naar tastbare maatstaven kunnen meten. Zij vermoedt leemtes 
bij de gezinsaanpak en adviseert het licht op te steken bij de gemeente Amsterdam. Zij begrijpt de 
roep om uitbreiding – dat zegt iets over het succes –, maar maant tot terughoudendheid tot de 
aanpak goed beproefd is. 
De heer Rutten (VVD) vindt dat de eerste resultaten bemoedigend zijn, ondanks de korte 
looptijd. Hij is een voorstander van een strenge aanpak, maar maakt zich wel zorgen over de 
sociaaleconomische positie van deze jongeren. Tien zitten er zonder inkomen, andere zijn 
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afhankelijk van een uitkering. Als hun positie in dat opzicht niet verbetert, voorziet hij nog vele 
jaren met problemen. 
 
Burgemeester Schneiders zegt dat het project inderdaad pas net begonnen is en dat enige 
bescheidenheid dus gepast is. Naarmate hij zich echter meer in deze materie verdiept, komt hij 
steeds meer te weten van de complexiteit. Hij durft nog geen uitspraken aan over de structurele 
effecten op de langere termijn. De jongeren krijgen vaak wel vier keer per dag controle van het 
een of ander, van aanwezigheid op school tot geldigheid van rijbewijs. Zij hebben hem gezegd er 
schoon genoeg van te hebben. Ze weten ook dat ze na een tijd van goed gedrag in aanmerking 
kunnen komen voor een rustiger bestaan zonder voortdurende controles. Daarna moeten ze zich 
wel periodiek melden bij het jongerenwerk voor een gesprek met de jongerenwerker en de politie. 
Deze aanpak kan dan gericht worden op een volgende groep, want de harde kern is inderdaad 
groter dan deze 25. Vanwege de capaciteit is bewust gekozen voor het aantal van 25. Elke twee 
weken is er een overleg met alle partners in deze aanpak, die prima met elkaar samenwerken in 
deze ketenaanpak. Er wordt ook gesproken met andere gemeenten en ook het ministerie speelt 
een faciliterende rol en geeft bij werkbezoeken nuttige tips. De gezinsgerichte aanpak laat nog 
steeds te wensen over. Dat wijt hij voor een deel aan de aanloopfase: het project moet nog op 
stoom komen. 
Het grote, hardnekkige probleem zit in het gebrek aan sociaaleconomisch perspectief, zoals de 
heer Rutten dat heeft geschetst. Het gaat om Marokkaanse jongeren en die hebben het moeilijk 
om een plek te vinden op de arbeidsmarkt. Daar kan de gemeente weinig aan veranderen. Hij 
prijst zich gelukkig dat er werkgevers zijn in Haarlem die begrijpen dat deze jongeren een kans 
moeten krijgen. Maar dat blijft een lastig probleem dat ook landelijke aandacht behoeft om 
stigma’s weg te krijgen en deuren geopend. Er moeten ook diepergaande contacten gelegd 
worden en de Marokkaanse gemeenschap – ondernemers voorop – moet zich committeren aan het 
wegwerken van het negatieve stempel dat deze jongeren krijgen opgedrukt. Hij denkt niet dat 
daar in de raad of in de samenleving veel verschil van mening over bestaat dat er een zekere 
emancipatie in eigen kring nodig is als bruggenhoofd naar de samenleving als geheel. Men kan 
zijn ogen niet sluiten voor het gegeven dat deze jongeren op de arbeidsmarkt tegen muren aan 
lopen. Toch weet hij ook dat er succesvolle Marokkaanse ondernemers zijn die juist niet met deze 
als verloren beschouwde jongeren geassocieerd willen worden. Hij weet dat alle jongeren het 
momenteel moeilijk hebben om een baan te vinden, maar deze jongeren hebben het extra 
moeilijk. Hij kent ook een netwerk van maatschappelijk betrokken ondernemers die willen helpen 
met sollicitatietraining. En zo zijn er wel meer initiatieven om ze op een weg met perspectief te 
brengen, maar al die inspanningen zullen nog jaren vergen voordat er een duurzame oplossing is 
bereikt. 
 
Mevrouw Van Zetten (D66) vraagt waarom uit de rapportage niet valt op te maken dat het om 
Marokkaanse jongeren gaat. 
De heer Snoek (CDA) mist bij de partners organisaties als Streetcornerwork en Youth for Christ 
die met hun kleinschalige aanpak volgens hem nou juist het verschil kunnen maken. Hij stelt 
nogmaals voor om na analogie van het keurmerk voor coffeeshops een milder regime te hanteren 
voor degenen die vrijwillig meewerken aan een programma. In dit geval zou dat betekenen dat 
jongeren uit gezinnen die meewerken eerder in aanmerking komen voor een verminderd toezicht. 
Volgens hem staat het de gemeente vrij in deze aanpak spelregels op te stellen voor de 
betrokkenheid van ouders. Wellicht zijn er in andere steden voorbeelden te vinden om te 
voorkomen dat ouders zich verschuilen achter hun voordeur als hun kinderen buiten het slechte 
voorbeeld geven. Hij vraagt de burgemeester serieus op zoek te gaan naar methoden om iets meer 
drang uit te oefenen. 
De heer Schrama (Haarlem Plus) onderschrijft dit verzoek. 
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De heer Vrugt (Actiepartij) vindt het iets te gemakkelijk om dit soort dingen zomaar te roepen 
zonder zich te verdiepen in de juridische bezwaren. Hij betwijfelt of deze ouders gevoelig zijn 
voor sancties die alleen hun kinderen treffen. 
 
Burgemeester Schneiders zegt dat het rapport gaat over het bestrijden van crimineel gedrag bij 
jongeren. Drang is bij de gezinsaanpak volgens hem alleen mogelijk als die noodzakelijk geacht 
wordt in het kader van de jeugdzorg. Hij zou verder geen juridisch houdbare weg weten om dat af 
te dwingen. Hij vindt ook dat ouders meer moeten meewerken uit een morele plicht, maar heeft 
geen kant-en-klaar antwoord op de vraag hoe dat te bewerkstelligen als ze weigeren mee te 
werken. Een keurmerk van ouders lijkt hem niet het goede idee. Hij heeft begrepen dat deze 
vaders zich niet verantwoordelijk voelen voor het gedrag van hun kinderen op straat. Hij vraagt 
iedereen mee te denken over een goede oplossing. Het OM doet mee en probeert criminele 
winsten terug te krijgen van de daders. Er wordt van diverse kanten drang uitgeoefend op de 
jongeren en iedereen is alert op voorbeelden uit andere gemeenten. Uitbreiding acht hij in dit 
stadium nog niet opportuun, op termijn wel, maar hij wil eerst dit project goed op orde hebben. 
De instanties weten meestal waar criminele jongeren vandaan komen en waar het kan, worden ze 
opgepakt en vervolgd. De vier weigerachtige jongeren verdwijnen steeds weer achter de tralies. 
Het project gaat stap voor stap vooruit en hij hoopt op brede politieke steun te kunnen blijven 
rekenen, want het blijft balanceren, ook in de publiciteit. Hij hoopt dat alle partners in goede 
samenwerking met elkaar hun werk kunnen blijven doen, maar wil wel een open blik houden op 
de meest efficiënte manier van organiseren. Het zal er altijd om gaan daar een goede balans in te 
vinden. 
 
De voorzitter stelt dat het onderwerp ongetwijfeld nog vaker aan de orde zal komen en sluit voor 
het moment de bespreking af. 
 
Overige punten ter bespreking 
 
9. Haarlemse belastingvoorstellen 2014 
De heer Schrama (Haarlem Plus) voorziet een grote stijging in het aantal bezwaarschriften 
tegen de ozb-aanslagen van mensen die een stijging van 11,5% aangezegd krijgen als hun WOZ 
niet is gedaald. Hij vindt de macronorm bovendien asociaal omdat de ene gemeente daardoor 
hogere tarieven mag vaststellen om die norm overeind te houden als een andere gemeente onder 
die norm gaat zitten. Hij laakt bovendien het Haarlems beleid om altijd te kiezen voor verhoging 
van de inkomsten in plaats van verlaging van de kosten. Hij acht de verhoging ook niet 
overeenkomstig de geest van het amendement dat bij de Kadernota is aangenomen. 
De stijging van de parkeerbelasting met 30% omdat de leges kostendekkend zouden moeten 
worden, acht hij helemaal exorbitant hoog in vergelijking met de tarieven van andere gemeenten. 
De heer Schouten (Sociaal Lokaal) vraagt of er ook weer een compensatie voor de WOZ komt 
als de woningen in waarde gaan stijgen. Hij is benieuwd of bewoners ook administratiekosten van 
16,30 euro moeten betalen bij een verlenging van hun vergunning of als ze bij nader inzien toch 
weer willen overstappen van het digitale naar het oude, papieren systeem. 
De heer Vrugt (Actiepartij) sluit zich aan bij de vragen over de ozb van de heer Schrama. Hij 
vraagt een verklaring voor het grote verschil tussen de stijging voor woningen en die voor niet-
woningen en voor het ogenschijnlijke verschil tussen de verhogingen die eerder werden 
voorgespiegeld en die in het voorstel. Bovendien vraagt hij een verklaring voor het nadelige 
verschil van 400.000 euro tussen de koud vastgestelde begroting en de raming in dit voorstel. 
Mevrouw Leitner (D66) vraagt waarom de dotatie voor het verhogen van de post dubieuze 
debiteuren niet al bij de begroting voorzien is. 
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Wethouder Mooij geeft een toelichting op de systematiek van de ozb. Voor waarde-
schommelingen is al jaren een compensatieregeling van toepassing om de bruto opbrengst van 
deze belasting voor de gemeente gelijk te laten blijven. Voor de meeste mensen blijft het bedrag 
van de aanslag dan ook hetzelfde, afgezien van de inflatiecorrectie en de tariefstijging die de raad 
bij de Kadernota heeft geaccordeerd. Het gaat bij die compensatie om gemiddelden en voor een 
enkeling zal er dus een uitschieter kunnen voorkomen. Maar een en ander is in overeenstemming 
met genomen raadsbesluiten. Hij zal afwachten wat er gebeurt op het gebied van bezwaren. 
Ook de parkeertarieven zijn bij een eerder raadsbesluit vastgesteld. 
De administratiekosten zijn verschuldigd voor elke aanvraag voor een vergunning die in 
behandeling wordt genomen. Als er voor een verlenging een aanvraag nodig is, zijn die kosten 
ook verschuldigd. 
De afwijkingen van de begroting konden pas in november worden geconstateerd toen de 
totaalresultaten van hertaxaties beschikbaar kwamen. 
 
De voorzitter stelt vast dat dit stuk met uitwerking van eerdere raadsbesluiten als hamerstuk met 
stemverklaring naar de raad gaat. 
 
10. Informatievoorziening 2014 e.v. 
De heer Schrama (Haarlem Plus) kondigt aan dat hij binnenkort met een initiatiefvoorstel zal 
komen om de in zijn ogen chaotische situatie rond ICT te verbeteren. De antwoorden op zijn 
technische vragen over dit volgens hem voor leken onleesbare stuk waren naar zijn mening 
onvolledig. Hij vindt het de omgekeerde wereld dat de afdeling ICT een budget krijgt toegewezen 
en daarna zelf voor een invulling moet zorgdragen. Naar zijn mening moeten het college en de 
raad eerst een duidelijke opdracht formuleren over wat ze van ICT verwachten en dan aan de 
afdeling vragen hoe dat te realiseren valt en tegen welke kosten. Hij benadrukt dat dit geenszins 
bedoeld is om de afdeling in diskrediet te brengen. Die is in zijn ogen te goeder trouw, maar krijgt 
onmogelijke opdrachten en ontbeert voldoende beleidsmedewerkers. Bijgevolg moeten 
projectmanagers beleidswerk gaan doen waar ze niet voor zijn aangesteld. 
Hij vindt dat de raad op het verkeerde been gezet wordt door onjuiste formuleringen. Een 
incidenteel budget van 400.000 euro voor het masterplan blijkt nu ineens structureel te zijn. Hij 
wil nu niet verder op de details ingaan en zal daar bij zijn voorstel op terugkomen. Hij wil komen 
tot een goede ICT-voorziening die biedt wat er nodig is om als gemeente goed te functioneren. 
Dat staat nergens in het voorliggende stuk geformuleerd. 
De heer Van Driel (CDA) zegt deze redenering op zich te kunnen volgen, maar nergens in het 
stuk daarvoor aanwijzingen te vinden. 
 
Wethouder Mooij bestrijdt dat er sprake zou zijn van chaos. Daar is volgens hem noch uit dit stuk 
noch uit het functioneren van de organisatie iets over op te maken. In zijn visie vindt besturen 
plaats in een wisselwerking tussen de politiek en het ambtelijk apparaat, waarbij de politiek het 
primaat heeft. Hij geeft als portefeuillehouder financiële kaders en een wensenlijst aan het 
ambtelijk apparaat, dat vervolgens kijkt wat binnen die kaders haalbaar is. Zo komen jaarlijks de 
investeringsbesluiten voor ICT naar de raad. De resultaten zijn zichtbaar in de voorzieningen in 
gebouwen, in het beleid en in de publieksfuncties. 
Deze nota geeft een schets op hoofdlijnen voor de verwachte investeringen in de nabije toekomst 
en geeft aan vanuit welke visie die noodzakelijk geacht worden. Het gaat om forse bedragen, 
maar die zijn nodig vanwege de nieuwbouw, vanuit een visie op dienstverlening aan de burger, en 
ook voor de wens om op termijn tot kostenbeheersing te komen op alle fronten. Dit is het 
resultaat van overleg met de ambtelijke organisatie. Er zijn ook zaken onontkoombaar vanwege 
nieuwe richtlijnen van het Rijk over bijvoorbeeld privacybescherming. In vergelijking met andere 
gemeenten is het budget aan de lage kant. Hij had bijvoorbeeld 800.000 euro gevraagd voor 
privacybescherming, maar heeft van de raad goedkeuring gekregen voor 600.000 euro. Daarom is 
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als uitgangspunt genomen dat de gemeente niet gaat experimenteren, maar zich beperkt tot 
beproefde ICT-middelen. Deze nota is vooral bedoeld om te komen tot een adequaat ICT-peil. Hij 
adviseert iedereen de nota goed te lezen, te kijken naar de moderne gebouwen van de gemeente 
en naar de organisatie. Dat er nog veel wensen over blijven, lijkt hem duidelijk. 
 
De heer Schrama (Haarlem Plus) zegt dat geraadpleegde deskundigen het met hem eens waren. 
Hij mist sturing in het geheel en blijft daarom bij zijn kwalificatie van chaos. Hij zal daar in zijn 
voorstel nader op ingaan. 
 
De voorzitter stelt vast dat de twee van mening verschillen. De heer Schrama komt met een 
nadere toelichting in zijn aangekondigde voorstel en de wethouder mag zich dan alsnog verweren 
tegen in diens ogen onterechte kwalificaties. Dan kan men nader vaststellen hoe de vork 
werkelijk in de steel zit. 
 
De heer Gebhardt (GroenLinks) vraagt wanneer het informatiebeveiligingsbeleid wordt 
vastgesteld. Hij is benieuwd wie bepaalt of iets een bewezen standaard is zonder het risico te 
lopen dat men achterhaalde spullen in huis haalt. De ontwikkelingen op ICT-terrein gaan nu 
eenmaal heel erg snel. Het gaat er ook om wat mensen thuis gebruiken en dat kan al vooruitlopen 
op wat hier dan als standaard geldt. Verder is hij benieuwd hoe wordt omgegaan met de 
kostenbeheersing. 
De heer Schouten (Sociaal Lokaal) stemt in met de nota omdat het volgens hem merkbaar is dat 
de ICT-zaken nu niet op orde zijn. Hij vraagt de wethouder duidelijk te maken wanneer een 
budget ontoereikend is. De achterstand is volgens hem juist ontstaan door het voortdurend achter 
de feiten aan hollen en dat moet nu eens afgelopen zijn. 
Mevrouw Van Zetten (D66) vraagt of er nog een extra kredietaanvraag voor Zijlpoort te 
verwachten is. 
De heer Vrugt (Actiepartij) zegt te schrikken van de opmerking dat er vanaf 2015 weer 
1 miljoen euro nodig is voor de vervanging van hardware. Dit terwijl net overal gloednieuwe 
apparatuur staat. Hij vraagt of dit niet het gelijk van de heer Schrama onderschrijft. 
 
Wethouder Mooij zegt dat de nota over de beveiliging van informatie binnenkort in het college 
komt. Bij elke aanschaf wordt gelet op de wettelijke voorschriften en wordt gehandeld naar 
standaarden die passen bij de organisatie. Haarlem gaat niet vooroplopen, maar er zullen zeker 
investeringen nodig blijven om zaken op peil te houden. Hij denkt dan aan wettelijke 
voorschriften, investeringen om kostenbesparingen op personeel mogelijk te maken en mogelijk 
nieuwe wensen voor digitalisering. Het streven is nu alles in één keer goed af te dekken en zo te 
sturen dat zaken niet weer op korte termijn achterhaald zijn. Bij de volgende begroting kan men 
wel een voorstel verwachten om iets te corrigeren in het nu door de raad teruggeschroefde bedrag 
voor beveiliging. De organisatie moet kwalitatief op orde zijn, maar hij heeft ook te maken met 
het feit dat momenteel schraalhans keukenmeester is. Voor Zijlpoort is geen extra krediet te 
verwachten; men moet het doen met het vastgestelde budget. Voor de 250.000 euro extra die in 
het stuk genoemd wordt, moet men intern zoeken naar dekking uit andere posten, bijvoorbeeld 
het personeelsbudget. Hij merkt op dat de noodzaak tot vervanging juist het ongelijk van de heer 
Schrama bewijst omdat de organisatie juist rekening houdt met de snelle veroudering en 
afschrijving van ICT-apparatuur. Het leven zou een stuk gemakkelijker zijn als er meer geld 
beschikbaar was voor investeringen om elk risico op achterstand te voorkomen, maar de realiteit 
is helaas anders, zegt hij in antwoord op de heer Schouten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking af. 
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11. Verordening elektronische kennisgeving gemeente Haarlem 2014 
Mevrouw Langenacker (PvdA) zegt dat de PvdA kan instemmen met deze notitie en de daarmee 
gepaard gaande bezuiniging, omdat daarin voldoende waarborgen zijn opgenomen dat kwetsbare 
mensen zonder toegang tot het internet wel voorzien blijven van de voor hen bestemde 
informatie. 
De heer Van Driel (CDA) zegt akkoord te kunnen gaan met dit voorstel, dat nodig is vanwege 
een wijziging van de Gemeentewet inzake het publiceren van algemeen verbindende 
voorschriften. Hij kan zich ook vinden in de uitbreiding naar alle verplichte publicaties, mits er 
een toezegging komt dat alle stukken ook op minstens één plek in de gemeente – bijvoorbeeld de 
publieksbalie – op een computer en in gedrukte vorm ter inzage liggen voor iedereen zonder 
computer thuis. 
De heer Schrama (Haarlem Plus) vindt het een blamage dat mensen zonder internet over het 
hoofd gezien worden. Hij zegt geen antwoord gekregen te hebben op zijn schriftelijke vragen. 
De heer Vrugt (Actiepartij) zegt grote moeite te hebben met de in zijn ogen doorgeslagen 
digitalisering die naar zijn mening te veel lijkt op het ter beschikking stellen van de burger met 
zijn gegevens aan de overheid. Hij wijst op de risico’s van hackers en privacyschendingen. Het 
landelijk gekozen webadres voor de gemeentelijke publicaties vindt hij nodeloos ingewikkeld. De 
mededeling in de verordening dat de gemeente niet op meer dan één elektronisch blad publiceert, 
vindt hij merkwaardig, omdat er nu ook al wordt gepubliceerd op de site van de stadskrant. Hij 
vraagt of er niet het gevaar bestaat dat mensen rechten gaan ontlenen als ze een bericht niet onder 
ogen gekregen hebben. Dat risico was tot nu toe een reden om bestemmingsplannen niet huis aan 
huis te verspreiden, omdat mensen dan zouden kunnen beweren dat ze de informatie niet 
ontvangen hadden. 
De heer Gebhardt (GroenLinks) dankt voor de antwoorden op zijn technische vragen. Hij wil 
graag een toezegging dat de gemeente niet gaat bijhouden welke berichten een burger heeft 
opgevraagd. 
Mevrouw Leitner (D66) denkt dat veel burgers blij zijn met deze kans om meer klantgerichte 
informatie te ontvangen. Veel bewoners zullen baat vinden bij een abonnement op alle 
gemeentelijke berichten die voor hen van toepassing zijn. Zij denkt echter dat de meeste burgers 
zullen zoeken naar een website als Haarlem.nl en niet naar dat nodeloos ingewikkelde webadres 
dat iemand in het land bedacht heeft. Je kunt je volgens de antwoorden op haar schriftelijke 
vragen wel via de Haarlemse website abonneren, maar dan weer uitgerekend niet op de officiële 
bekendmakingen. Dat vindt zij een gemiste kans. Mensen maken zich zorgen over de 
bereikbaarheid van informatie en zij zal in de gaten houden hoe het daarmee staat als de nieuwe 
website in de lucht is. 
De heer Schouten (Sociaal Lokaal) pleit ook voor een meer aansprekende naam. 
 
Wethouder Van der Hoek zegt dat de naam bedacht is op landelijk niveau in opdracht van de 
GVOP. De informatieverstrekking aan burgers en het abonneren op berichten is aan dat platform 
uitbesteed; de gemeente levert alleen de publicaties aan. Daarbij gelden de landelijke 
voorschriften voor privacybescherming. Hij gaat daar als gemeente niet over. Daarnaast kunnen 
burgers zich abonneren op een breed scala aan berichten via de gemeentelijke website. Het grote 
voordeel is nu dat iedereen zelf kan bepalen welke berichten hij wil ontvangen. Het maatwerk en 
de selectiemogelijkheden zijn grote voordelen ten opzichte van de huidige stadskrant. Verder 
moet men niet vergeten dat 90% van de burgers digitale informatie ontvangt via internet, tablets 
of mobiele telefoons. Het bereik wordt dus al met al groter dan het nu is. 
Op de eigen nieuwe website van de gemeente zit een link naar de website van de GVOP. In 
specifieke gevallen waar een bredere verspreiding van informatie geboden is, kan de gemeente 
ook aanvullende kanalen en media blijven gebruiken. Het gaat hier nu echter om de voorziening 
voor basisinformatie. Volgens een uitspraak van de Raad van State heeft de burger zelf een 
verantwoordelijkheid om beschikbare informatie tot zich te nemen. Alle informatie zal in de 
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publiekshal beschikbaar blijven voor iedereen. Men kan zelfs medewerkers om assistentie vragen 
bij het opzoeken. De gemeente is niet verplicht informatie tot aan de voordeur te brengen, maar 
wel om die beschikbaar te maken. Het digitale bereik is vele malen groter dan dat via andere 
kanalen. Er is een landelijk voorschrift om bepaalde zaken digitaal te publiceren. Voor de andere 
diensten heeft de gemeente een eigen verordening en daar gaat het nu om. 
 
De voorzitter stelt vast dat het stuk als hamerstuk met stemverklaring naar de raad gaat. 
 
12. Rondvraag 
De heer Vrugt (Actiepartij) informeert naar de stand van zaken rond het hek waar omwonenden 
om gevraagd hebben vanwege de overlast van een café in de Berkenrodesteeg. Hij heeft begrepen 
dat de bewoners het zelf willen betalen en dat de hulpdiensten geen bezwaar hebben. 
Hij wil verder weten hoe het staat met de uitvoering van een amendement uit juni 2011 om de 
sluiting van de vrijwillige brandweerpost in Oost op te schorten en een onderbouwing af te 
wachten voor een plan van aanpak voor de taakstelling van 200.000 euro. 
 
Burgemeester Schneiders zegt dat er met de bewoners gesproken wordt, waarbij het hek 
inderdaad een optie is. Als er geen zwaarwegende bezwaren komen, kan men het volgens hem 
gewoon gaan plaatsen. 
Bij de bezuinigingen bij verbonden partijen is afgesproken terug te gaan naar uitsluitend de 
wettelijke taken. Bij de VRK bleef toen enige ruimte over, zodat de post in Oost nog een tijd kon 
blijven. In 2015 heeft de gemeente die 200.000 euro echter hard nodig om de eigen begroting 
sluitend te krijgen. De VRK heeft nu een brief gestuurd waarin men zegt geen andere manier te 
zien om dat bedrag te bezuinigen dan door sluiting van deze post. Anders moet men gaan snijden 
in wettelijke taken. Deze brief wordt binnenkort in het college besproken. Er zit nog een addertje 
onder het gras omdat de gemeente volgens afspraak moet opdraaien voor eventuele frictiekosten. 
In dat geval kan sluiting eerder aan de orde zijn. Binnenkort kan de raad dus een reactie van het 
college op de brief verwachten. Hij zal zorgen dat er ook een onderbouwing van het bedrag bij 
zit, zodat de raad kan beoordelen of het hele bedrag nodig is voor de sluiting. 
 
Mevrouw Langenacker (PvdA) vraagt naar aanleiding van een interview met een vertrekkend 
ambtenaar in de krant waarin ter sprake komt dat hij door een wijkraad geschoffeerd is welke 
stappen het college heeft ondernomen om deze ambtenaar in bescherming te nemen. 
 
Wethouder Mooij zegt dat naar hij zich meent te herinneren het college destijds wel verklaard 
heeft dat deze bejegening van een ambtenaar in functie niet acceptabel was. Hij wil zich alsnog 
distantiëren van die bejegening. In algemene zin is hij van mening dat het college ambtenaren in 
bescherming moet nemen tegen aantijgingen, tenzij er een gereed vermoeden is dat er sprake is 
van corruptie of een andere laakbare handeling. Daar was in dit geval echter geen sprake van. 
 
13. Agenda komende commissievergadering 
Er worden geen ingekomen stukken geagendeerd. 
 
14. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 19.45 uur. 


