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CONCEPTVERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING D.D. 17 MAART 2011 

VAN DE COMMISSIE BESTUUR 

 

 

Aanwezig de leden: 

De heer G.B. van Driel (CDA), de heer J. Fritz (PvdA), de heer H. Hagen (TON), de heer R.H.C. 

Hiltemann (SP), mevrouw T.E.M. Hoffmans (GroenLinks), de heer R. de Jong (VVD), mevrouw 

J. Langenacker (PvdA), mevrouw D. Leitner (D66), mevrouw M. Otten (TON), de heer F.H. 

Reeskamp (D66), de heer C.J. Schrama (OPH), mevrouw C.Y. Sikkema (GroenLinks), de heer 

M. Snoek (CDA), de heer E. Veen (VVD) en de heer J. Vrugt (Actiepartij)  

 

Mede aanwezig: 

Mevrouw P. Bosma (voorzitter), wethouder P. Heiliegers, burgemeester B.B. Schneiders en de 

heer B. Nijman (secretaris) 

 

Verslag: Mevrouw A.E. Herlé (Notuleerservice Nederland) 

 
 

1. Opening en mededelingen voorzitter  

 

De voorzitter opent om 17.00 uur de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Zij heeft de 

volgende mededelingen: 

- De heer Rutten is verhinderd. 

- Secretaris mevrouw Van Tienhoven is afwezig; de heer Nijman vervangt haar. 

- Om 20.35 uur is de commissie Bestuur uitgenodigd bij de commissie Samenleving in 

verband met de behandeling van het agendapunt Unilocatie. 

 

2. Vaststellen agenda 

 

Er wordt een extra punt aan de agenda toegevoegd te weten punt 8: Vervolg proces 

concernhuisvesting. 

 

3. Spreektijd voor belangstellenden 

 

Er is een inspreker aangemeld. De heer Buiten vertegenwoordigt de bewonerscommissie van het 

wooncomplex Spaarne 49. Hij spreekt in over de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in 

het complex, waarover ook de Actiepartij inmiddels vragen heeft gesteld. De beschadigde 

asbesthoudende platen zijn inmiddels door Ymere verwijderd maar er zijn meer van dergelijke 

platen ontdekt in panden waarvoor een sloopvergunning is aangevraagd. Bij beschadiging van 

deze platen komt asbest vrij. Ymere heeft een onvolledige inventarisatie uitgevoerd en in een 

onderzoeksrapport wordt Ymere aanbevolen alle platen te verwijderen. De Gezondheidsraad 

adviseert om de normen voor asbest aan te scherpen en Kamerleden van verschillende fracties 

vinden dat woningcorporaties een asbestinventarisatie moeten uitvoeren. Tot op heden speelt de 

gemeente een terughoudende rol en inspreker verzoekt B en W om Ymere te overtuigen van de 

noodzaak van een inventarisatie.  

 

Er zijn geen vragen aan de heer Buiten en de voorzitter dankt hem voor zijn inspraak. 

  

4. Conceptverslag van de commissie Bestuur van 3 maart 2011 

 

De heer Schrama deelt een compliment uit aan de heer Reeskamp. Op diens aandringen zijn de 
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geheime stukken over de kredietaanvraag nu beschikbaar voor de commissie, waarvoor hij zeer 

erkentelijk is. 

 

Het verslag wordt vastgesteld. 

 

5. Wijziging artikel 19 Verordening Geldelijke Voorzieningen Raadsleden, Wethouders, 

Commissieleden en Fracties 

 

De heer Hagen constateert dat de positie van de wethouder, die fulltime in dienst is, veel lijkt op 

die van de werknemers van de gemeente. Hij wil weten in hoeverre de reguliere werknemers 

rechten kunnen ontlenen aan de regeling voor de wethouders. 

  

De heer Heiliegers beaamt dat de wethouder een fulltime positie heeft. De vergoeding voor 

apparatuur is op dezelfde wijze geregeld als voor de raadsleden. In geval van flex- en/of 

thuiswerken worden de voorzieningen in overleg met de leidinggevende afgesproken. 

 

De voorzitter stelt vast dat het document als een hamerstuk naar de raad kan. 

  

6. P&C-kalender 2011 

 

De heer Reeskamp zegt dat de bijgestelde nota conform de wensen van de raad is en hij dankt 

daarvoor. 

Mevrouw Langenacker is voor een goede planning maar heeft moeite met de manier waarop dat 

is verwoord. Er mag niet aan kwaliteit worden ingeboet maar uit het voorstel blijkt dat de 

vormgeving minder wordt. Zij is voor een goede planning maar er moet kwaliteit geboden 

worden. 

De heer Reeskamp is het daarmee eens maar ziet dat er wel een zware wissel wordt getrokken op 

de ambtenaren. Hij vindt wel dat de cijfers vroegtijdig beschikbaar moeten zijn zodat de raad 

zorgvuldige afwegingen kan maken. Vanuit pragmatisch oogpunt wil hij nu met de planning 

beginnen en vervolgens moet de oude, vertrouwde kwaliteit terugkomen. Het gaat dan om de 

grote belangrijke bedragen zonder dat er op details wordt ingegaan. 

De heer De Jong vindt eveneens dat alle grote financiële afwijkingen tijdig aan de raad ter 

beschikking moeten worden gesteld. 

 

Wethouder Heiliegers onderscheidt twee aspecten en vindt eveneens dat op de inhoudelijke 

kwaliteit niet ingeboet moet worden. Het betreft dan in eerste instantie de grote financiële posten.  

 

De voorzitter concludeert dat het stuk als hamerstuk ter advisering aan de raad wordt 

voorgelegd. 

 

7. Sluitingstijden Horeca 

 

De heer Fritz brengt naar voren dat de PvdA voorstander is van ruime sluitingstijden. Hij heeft 

opmerkingen bij het onderzoek en wil het voorts hebben over het vervolg. Hij wijst erop dat er 

onrechtmatigheden ontstaan doordat de cafés op hetzelfde moment sluiten. Spreiding zorgt voor 

minder overlast. Twee jaar gelden is een dergelijk voorstel aangenomen maar door de toenmalige 

burgemeester niet uitgevoerd. Het college heeft goed naar het voorstel gekeken en een aantal 

bezwaren geformuleerd. Er is echter niet naar de mening van de bezoekers en de individuele 

horecaondernemers gevraagd. Uit een analyse bij verschillende steden kan ook de conclusie 

getrokken worden dat ruimere tijden wel goed werken. Om een oeverloze discussie te vermijden 

stelt hij voor om het voorstel voor kennisgeving aan te nemen en een kleinschalige pilot te starten 
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bij het Patronaat en/of de Lichtfabriek. Deze instellingen krijgen een vergunning en daarbij zijn 

duidelijke afspraken te maken die na een jaar geëvalueerd kunnen worden. Op dat moment kan de 

discussie verder worden gevoerd. 

 

De heer De Jong hecht belang aan de mening van maatschappelijke organisaties en van de 

politie. Die vinden verruiming niet wenselijk. De nota heeft de instemming van de VVD maar 

spreker staat niet afwijzend tegenover het voorstel van een pilot. 

 

Mevrouw Sikkema sluit zich aan bij het voorstel van de PvdA, temeer daar verruiming in andere 

steden goed blijkt te werken. Er is weinig animo om tot vijf uur open te blijven en het verzoek om 

om zes uur te sluiten heeft te maken met de tijden van de trein. Wel heeft zij bedenkingen bij het 

feit dat het om twee locaties gaat en niet om de kroeg op de hoek.  

De heer Fritz geeft aan dat het om praktische overwegingen gaat. Er ligt een concreet verzoek en 

het is aan het college om dit juridisch dicht te timmeren. 

  

De heer Schrama vindt het stuk duidelijk en helder. Alle betrokkenen zijn tegen verruiming. In 

het voorstel van de PvdA gaat het om een incidentele zaak bij een evenement en dat dient 

losgekoppeld te worden. Hij raadt de PvdA aan om met een goed onderbouwd initiatiefvoorstel te 

komen. 

De heer Fritz herhaalt zijn voorstel om het onderhavige stuk voor kennisgeving aan te nemen en 

een pilot in bescheiden vorm te starten. 

De heer Schrama blijft erbij dat dit in de vorm van een initiatiefvoorstel moet worden 

voorgelegd.  

 

Mevrouw Otten is voor vrije openingstijden maar vindt het belangrijk om naar Horeca Nederland 

te luisteren. Daar is geen behoefte aan verruiming. Zij kan zich vinden in het voorliggende 

document. Het voorstel voor een pilot is sympathiek maar zij wil erover nadenken. 

  

De heer Hiltemann zegt dat de SP tegen verruiming is en het voorstel steunt. De fractie heeft 

geen behoefte aan een pilot en ziet liever dat de PvdA de nachttrein ondersteunt. 

  

De heer Vrugt is blij met de bijdrage van de PvdA maar zegt dat tot nu toe maar één bedrijf 

gebruik maakt van de verruiming. Verruiming tot zes uur is voor het Patronaat wel rendabel 

omdat daar veel bezoekers van elders komen. Het voorstel is sympathiek en mogelijk komt hij 

met een motie. Het uitdelen van gele en rode kaarten heeft ook bij de coffeeshop een positief 

effect gehad. Hij pleit ervoor om eetgelegenheden langer open te houden omdat bezoekers van 

een café daar na sluitingstijd iets kunnen eten en een beetje kunnen ontnuchteren. De rapportage 

laat volgens hem zien dat men in andere steden positief is over verruiming. 

 

De heer Reeskamp zegt dat D66 in het verkiezingsprogramma geen voorstander was van 

verruiming juist om die redenen die het college noemt. De inzet is ook dat de mensen prettig in 

het centrum kunnen blijven wonen. Er is ingestemd met het coalitieakkoord en het voorstel van 

de PvdA wijkt daarvan af. Toch voelt hij zich aangetrokken tot het voorstel van de PvdA en hij is 

benieuwd naar de reactie van de burgemeester. Gezien de ontwikkelingen in de omliggende 

steden waarschuwt hij ervoor dat Haarlem geen Staphorst moet worden. 

  

De heer Van Driel constateert dat de partners geen voorstander zijn van verruiming. Het CDA 

staat niet negatief tegenover een pilot maar het hangt af van de vorm en van de omvang. Een 

mogelijkheid is om een open inschrijving te houden. Het CDA is er niet voor om een pilot voor 

het hele centrum te starten omdat dit haaks staat op het beleid. 
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Mevrouw Otten geeft aan dat Horeca Nederland een groot deel van de Haarlemse horeca 

vertegenwoordigt. De pilot die de PvdA voorstelt, moet beter doordacht worden en misschien 

kunnen er meer gelegenheden aan meedoen. Ook moeten de gevolgen beter in kaart worden 

gebracht. 

De heer Fritz wil juist starten met een kleine groep. Na evaluatie kan het mogelijk worden 

uitgebreid. Het gaat erom dat er nu iets in gang gezet wordt. 

De heer Van Driel stelt voor om de ontheffing voor de Stalker naar zes uur uit te breiden. 

Volgens de heer Fritz kan dit prima maar er moet wel een meting aan worden gekoppeld. 

 

Burgemeester Schneiders zegt dat het gaat om een afweging van belangen. Het is goed om de 

economische structuur te versterken maar dat betekent niet dat de bierpomp open moet blijven. In 

de binnenstad wordt ook gewoond en de horeca zelf heeft geen behoefte aan verruiming. Deze 

afwegingen zijn bij het voorstel gemaakt. De gemeente heeft als gesprekspartner de 

georganiseerde partners en niet de individuele kroegbazen. Hetzelfde geldt voor de bewoners; 

daarvoor zijn de wijkraden. Belangrijke reden is ook dat de politie het ontraadt. Desgevraagd zegt 

hij dat er niet met de bezoekers is gesproken omdat de uitkomst daarvan voor de hand ligt.  

Mevrouw Sikkema vindt dat antwoord te makkelijk en ook de heer Fritz is van mening dat het 

belang van de bezoeker wel degelijk meegenomen moet worden. Mevrouw Otten vindt dat onzin. 

Zij voert aan dat de ondernemer zijn bezoekers kent.  

Burgemeester Schneiders vindt het ook de taak van de raad om de wensen van de bezoekers te 

kennen. Het is aan het college om te zorgen voor een ordentelijk georganiseerde samenleving. Hij 

heeft sympathie voor de pilot maar ziet ook haken en ogen. Bij het Patronaat is er een juridische 

beperking omdat dit buiten het gebied valt waarvoor vergunning wordt verleend. De regelgeving 

moet worden aangepast en de omwonenden moeten worden gehoord. Ook is er sprake van 

oneerlijke concurrentie met niet-gesubsidieerde horeca. Rond de Lichtfabriek zijn er problemen 

met de isolatie en de handhaving. Hij voert de besluiten van de raad uit maar het moet juridisch 

goed geregeld worden. De extra inzet voor handhaving wordt ook meegenomen. De suggestie 

voor een open inschrijving neemt hij niet mee omdat de pilot beheersbaar moet zijn.  

 

De voorzitter legt de vraag voor of het stuk als bespreekstuk aan de raad kan worden voorgelegd. 

 

De heer Reeskamp vindt dat de raad geen goed platform is. De burgemeester heeft min of meer 

een toezegging gedaan om zich te beraden over de pilot. De overwegingen komen dan terug in de 

commissie. De heer Fritz ondersteunt dit. 

 

Op verzoek van de burgemeester vraagt de voorzitter of er draagvlak is voor de pilot. Zo ja, dan 

wordt de pilot uitgewerkt en komt er een nieuw voorstel. Het huidige voorstel wordt dan niet 

geagendeerd voor de raad. 

 

De VVD is voor uitwerking en wil de bezwaren op een rijtje zien. 

De PvdA, de Actiepartij, het CDA en GroenLinks zijn voor. 

De SP, TON en OPH zijn tegen. 

D66 is voor met de kanttekening dat het afwijkt van het coalitieakkoord en dat dit door de raad 

bekrachtigd moet worden. 

 

De voorzitter concludeert dat de meerderheid voor een uitwerking van de pilot is en schorst 

vervolgens de vergadering voor een pauze. 

De voorzitter heropent de vergadering. 

  

8. Presentatie Koersbijeenkomst Integraal Veiligheids- en Handhavingsbeleid 2012-2016 
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Aanwezig zijn de dames Paulien Pastor en Maaike Patist die een presentatie houden over het 

veiligheids- en handhavingsbeleid. Mevrouw Pastor beperkt zich tot de terugblik terwijl mevrouw 

Patist een blik in de toekomst werpt.  

Mevrouw Pastor benadrukt dat het onderwerp regelmatig op de agenda van de commissie terug 

zal komen. De bedoeling is dat de commissie vanavond alleen toehoort. Vervolgens gaat zij in op 

de opzet van het traject waarbij documentenonderzoek is gedaan en gesproken is met in- en 

externe partijen. Bij de evaluatie zijn de Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2008-2010 en de 

Kadernota Integraal Handhavingsbeleid 2009-2013 betrokken. De nadruk ligt op de thema’s: 

veilige binnenstad, jeugd en veiligheid en wijkveiligheid. Voorts geeft zij een overzicht van de 

hoofdconclusies waarbij opmerkelijk is dat Haarlem een relatief veilige stad is. Zij legt uit hoe de 

organisatie is vormgegeven en op welke wijze is samengewerkt. Bij het thema veilige binnenstad 

blijkt dat het verminderen van overlast en vernielingen door jongeren slecht scoort. 

Mevrouw Patist kijkt vervolgens naar de toekomst en vertelt wat de organisatorische ambities 

zijn. Er is een aantal thema’s benoemd en de commissieleden geven door middel van stickers hun 

prioriteit aan. De volgende thema’s scoren hoog: jeugd en veiligheid, Schalkwijk/Oost, 

handhaving en woninginbraken. Benadrukt wordt dat deze thema’s weliswaar hoog scoren maar 

dat dit niet betekent dat de andere thema’s minder belangrijk zijn. 

Mevrouw Pastor dankt de commissie voor de geleverde input en voor de goede samenwerking de 

afgelopen jaren. 

Burgemeester Schneiders wenst mevrouw Pastor veel succes in haar nieuwe functie als 

gemeentesecretaris in Eindhoven.  

 

9. Vervolg proces concernhuisvesting  

 

De voorzitter zegt dat het onderwerp op de vergadering van 3 maart al aan de orde is geweest. 

Zoals toen is afgesproken liggen de vertrouwelijk stukken nu ter inzage voor de commissieleden. 

Aan de orde is nu het vaststellen van het proces dat wordt besproken aan de hand van de brief van 

B en W van 16 maart. Op 7 april staat het onderwerp opnieuw geagendeerd met een mogelijke 

uitloop naar 14 april en op 21 april wordt het vastgesteld in de raad. 

 

De heer Reeskamp kan zich vinden in het voorgestelde proces maar benadrukt dat de commissie 

voldoende tijd moet hebben in verband met de informatieachterstand.  

 

De heer Snoek vindt de informatie die is aangeboden moeilijk te doorgronden en wil weten of 

een onafhankelijk onderzoek mogelijk is. Er heeft al een aanbesteding plaatsgevonden voor de 

inrichting en hij wil weten of een dergelijke haast ook noodzakelijk is. 

  

De heer Veen wil alle informatie hebben om een goede afweging te kunnen maken. Het is een 

complex dossier en mogelijk moet er een evaluatie plaatsvinden. Hij is blij met de keuze om de 

informatie openbaar te maken en begrijpt de afweging van B en W om dit nu pas te doen. Hij ziet 

zowel voor- als nadelen maar door uitstel van de besluitvorming ontstaat een extra kostenpost. 

Hij ziet de bereidwilligheid van het college om te reageren op de raad die weloverwogen haar 

controlerende taak moet kunnen uitvoeren. Het college laat nu zien dat ze transparant wil zijn. 

De heer Snoek voert aan dat die transparantie niet uit eigen beweging tot stand is gekomen en de 

heer Veen ziet als verontschuldiging dat dit door interne problemen is gekomen. Wel hoopt hij 

dat in het vervolg de informatie sneller beschikbaar is. 

De heer Snoek blijft het verbazen dat eerst een kredietaanvraag is gedaan en vervolgens de raad 

van informatie is voorzien. Kennelijk heeft de VVD daar begrip voor. 

De heer Veen kan dit, vanuit de wens om een en ander snel te realiseren, wel begrijpen. De heer 

Reeskamp denkt dat het CDA wellicht een punt heeft maar wil van het CDA weten welke 

informatie de wethouder niet heeft gegeven voordat het krediet is aangevraagd. De heer Snoek 
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kan deze vraag moeilijk beantwoorden zonder al te inhoudelijk te worden. Het gaat om de 

informatie die zich verhoudt tot de kredietaanvraag. Een simpele mededeling was al voldoende 

geweest.  

De heer Hagen vindt dat niet alleen het eindresultaat geldt en dat alle relevante informatie voor 

het te nemen besluit beschikbaar moet zijn. 

De heer Veen legt de focus niet op het eindresultaat. Er is een spagaatsituatie ontstaan en de 

wethouder wil daar zo snel mogelijk uitkomen. 

 

Mevrouw Hoffmans voelt mee met de argumenten van CDA. Ook GroenLinks is niet blij met de 

gang van zaken. De informatie had beschikbaar moeten zijn voor de kredietaanvraag. Zij wacht 

de inhoudelijke discussie in april af. 

  

De heer Schrama verwijst naar een alinea in de brief van 16 maart waarin het college aangeeft 

dat het, na zorgvuldige afweging, niet tot andere inzichten is gekomen. Hij is benieuwd naar die 

afwegingen en wil weten hoe het college tot die conclusie is gekomen. 

  

Mevrouw Langenacker sluit zich aan bij het CDA en GroenLinks en steunt het voorstel om aan 

de hand van alle stukken de discussie te voeren. In de vorige commissievergadering zijn de 

risico’s bij dit dossier ook uitvoerig besproken. Het is zorgelijk dat het college de raad geen 

deelgenoot heeft gemaakt en de raad gaat de komende tijd een afweging maken.  

De heer Reeskamp wil weten in hoeverre er nog afwegingen gemaakt kunnen worden en 

mevrouw Langenacker geeft aan dat de vertrouwelijke stukken nu bestudeerd kunnen worden 

evenals de brief van de klokkenluider. Alle informatie moet betrokken worden bij de goedkeuring 

van het krediet. De heer Reeskamp zegt dat D66 verbolgen is over het feit dat er vijf jaar lang 

niets gezegd is over het stadskantoor en de heer Hagen wil weten of de PvdA er consequenties 

aan verbindt dat het proces vertraagd is. Mevrouw Langenacker doet daar nog geen uitspraak 

over omdat de dossiers eerst inhoudelijk bestudeerd moeten worden. 

 

De heer Hagen wil weten wat de omvang van de schade is die door de vertraging is ontstaan. 

  

De heer Heiliegers vindt het een goede zaak dat het proces besproken wordt. Het college vindt 

transparantie belangrijk. Er is veel gebeurd en de verstrengeling van de belangen van de 

gemeente, de financiën en personen zijn in de informatie terug te vinden. De verschillende 

fracties hebben aangegeven dat zij voldoende tijd moeten krijgen, dat de materie moeilijk te 

doorgronden is en dat het een complex dossier betreft. Het college deelt deze constatering en gaat 

zeer zorgvuldig om met de kwestie van de klokkenluider. Ook de afweging om de vertrouwelijke 

stukken aan de raad voor te leggen is ordentelijk en zorgvuldig gedaan. Dat is ook de intentie van 

de genoemde alinea in de brief van 16 maart. Het voorstel zoals in de brief gedaan kan behandeld 

worden. Het college wil de raad van zoveel mogelijk informatie voorzien en er zijn goede 

afspraken gemaakt over transparantie en ordentelijkheid. Volgende week woensdag is het 

volledige dossier beschikbaar dat dan in april in de commissie besproken kan worden. Intussen 

geeft bij de commissie in overweging om toestemming te geven voor splitsing van het krediet en 

om het deel voor het interieur goed te keuren. Hiervoor is al een aanbesteding gedaan en 

vertraging kan worden voorkomen als er op 31 maart een besluit over wordt genomen. De vraag 

om een onafhankelijk onderzoek speelt hij terug naar de raad. Een optie is om dit aan het eind van 

het project te doen. 

Mevrouw Hoffmans vindt het verzoek om het krediet te splitsen lastig te beoordelen en zij wil er 

nog geen uitspraak over doen. 

 

De voorzitter legt vervolgens de vraag aan de commissie voor. Steunt de commissie het verzoek 

om het krediet te splitsen en het gedeelte betreffende het meubilair in de raad te behandelen? 
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De heer Veen vindt transparantie belangrijk maar vindt wel dat een splitsing mogelijk is. 

 

Mevrouw Langenacker deelt dit standpunt niet en wil het in de fractie bespreken. Volgende 

week is alle informatie beschikbaar en het krediet moet daarbij betrokken worden. 

 

Mevrouw Hoffmans sluit zich daarbij aan. 

 

De heer Snoek wijst erop dat de aanbesteding al is gedaan maar er kan niets gedaan worden 

omdat het budgetrecht bij de raad ligt. Splitsing van het krediet is een optie omdat er dan ruimte 

overblijft om een onafhankelijk onderzoek te doen. Hij neemt de vraag mee terug naar de fractie. 

 

De heer Reeskamp vindt het verzoek op zich redelijk maar kan toch niet meegaan omdat het 

voorafgaande zich in beslotenheid heeft afgespeeld. Hij neemt de vraag mee terug naar de fractie. 

Enerzijds is er haast geboden maar anderzijds moet er verantwoording worden afgelegd naar de 

burger toe en daarom is openbaarheid van belang. 

 

De heer Hagen denkt dat, gezien de verplichtingen die zijn aangegaan, terugdraaien nauwelijks 

mogelijk is. Het is een dilemma: wordt de kredietaanvraag voor het meubilair opgehouden of 

wordt de procedure doorgezet terwijl die niet helemaal koosjer is. Hij wil als raadslid niet voor 

die keuze gesteld worden. Hij moet nadenken over de minst kwade optie. 

 

De heer Hiltemann brengt de vraag terug naar de fractie en wil besluiten op basis van alle 

informatie. Hij vindt het slecht dat de commissie ook niet in een besloten vergadering is 

geïnformeerd. 

 

De voorzitter concludeert dat de fracties zich beraden over het verzoek om het krediet te splitsen 

en in de komende raadsvergadering een besluit te nemen over het krediet voor meubilair. 

 

10. Rapportage eventueel lekken unilocatie 
 

Vanwege tijdgebrek wordt dit punt doorgeschoven naar de vergadering van 7 april 2011. 

 

11. Rondvraag 

 

De heer Hiltemann uit zijn zorgen over de situatie in Schalkwijk en vraagt of de winkels, waar 

mogelijk asbest aanwezig is, niet op voorhand gesloten moeten worden. 

 

De heer Vrugt heeft signalen ontvangen van ondernemers die menen ten onrechte te zijn 

aangeslagen voor de reclamebelasting en/of het ondernemersfonds. Zij willen bezwaar maken 

maar moeten allereerst de aanslag betalen. Is dat terecht? Voorst wil hij weten waar de gelden 

heen gaan en overweegt hij een motie in te dienen over het ondernemersfonds. Hij wil weten 

wanneer aan de raad verantwoording wordt afgelegd.  

 

De heer Schrama is verbaasd over het feit dat, ondanks de afspraak dat ook bewoners die niet 

vertegenwoordigd zijn in wijkraden kunnen inspreken, een vertegenwoordiger van de 

ouderenbond is geweigerd in te spreken met als reden dat hij geen officiële wijkraad 

vertegenwoordigde. Dit is niet conform het beleid dat is afgesproken. 

 

Wethouder Heiliegers speelt de vraag over het asbest door aan wethouder Cassee. Hij weet wel 

dat de Vereniging van Eigenaren een belangrijke rol speelt. De regel voor aanslagen is dat de 
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aanslag eerst betaald moet worden en dat vervolgens de bezwaarprocedure in gang wordt gezet. 

De ondernemers gaan zelf over het ondernemersfonds met dien verstande dat 10.000 euro 

gereserveerd is voor citymarketing. De klacht over de weigering van de vertegenwoordiging van 

de ouderenbond neemt hij mee naar B en W.  

 

11. Agenda komende commissievergadering 

 

Voortgang bezuinigingen op subsidies 

Bezuinigingen verbonden partijen 

De overall-stand van zaken en het verdere traject kadernota 

Prestatieplan 2011 Stichting Stedenband Haarlem-Mutare 

 

12. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging om 20.00 uur. 

 


