
 
 
Raadsvragen benoeming stadsdichter 
Ten behoeve van het raadsdebat d.d. 1 oktober 2020 
 
De burgemeester gaf in zijn interview met NH Nieuws d.d. 25 september jl. aan "het triest te vinden 
dat de poging om mensen die misschien meer aan de rand van de samenleving staan en die het 
gevoel hebben minder mee te kunnen doen in die samenleving (...) gehoopt dat dichter bij elkaar 
te brengen”. 
 
Actiepartij heeft daarover de volgende vragen: 
 

1.  Wat bedoelt de burgemeester, in relatie tot de persoon van de gewezen stadsdichter, de 
heer Osenga, tot “de rand van de samenleving” en “het gevoel minder mee te kunnen in die 
samenleving”? 

2. In hoeverre is het “samenbrengen van mensen aan de rand van de samenleving en die het 
gevoel hebben minder mee te kunnen doen in die samenleving” een expliciet doel van het 
college bij de benoeming van de stadsdichter en hoe is dat doel in de opdrachtverstrekking 
aan de Benoemingscommissie meegegeven? 

3. Is de burgemeester het met Actiepartij eens dat het ontnemen van het stadsdichterschap  
de kloof om de door hem genoemde mensen dichter bij elkaar te brengen juist vergroot in 
plaats van verkleint? 

In hetzelfde interview heeft de burgemeester het over "uitspraken die niet kunnen" en die 
"onverantwoord zijn".  
 

4. Kan de burgemeester aangeven in hoeverre de uitspraken waaraan hij refereert kunnen 
worden ontleend aan het artistieke werk van de gewezen stadsdichter of dat het uitspraken 
zijn die de heer Osenga als privépersoon heeft gedaan (op met name sociale media)? 

5. In hoeverre was de opdracht aan de Benoemingscommissie om in privé gedane uitspraken 
van kandidaten, buiten de artistieke context van het dichterschap, mee te wegen in haar 
uiteindelijke beoordeling en voordracht? 

Burgemeester geeft aan dat “betrokkene de positie graag had ingevuld op een manier die verenigt 
en dat betrokkene aangeeft dat gelet op de ontstane commotie dat nu niet kan”. 
  

6. Is burgemeester het met Actiepartij eens dat de primaire keuze van de stadsdichter heeft 
plaatsgevonden op basis van het door de Benoemingscommissie beoordeelde artistieke 
werk? 

7. Is een impliciete vereiste bij de keuze voor een stadsdichter dat zowel “het werk” als “de 
persoon” van de stadsdichter moet “verenigen”? 

8. Aan welke eventuele andere niet-artistieke eisen moet de (persoon van de) Haarlemse 
Stadsdichter voldoen en hoe is dat in de opdrachtverstrekking aan de 
Benoemingscommissie kaderstellend meegegeven? 



Wij begrijpen dat de gemeente in de persoon van de burgemeester een gesprek heeft gevoerd met 
de heer Osenga waarin laatstgenoemde expliciet afstand heeft gedaan van uitspraken uit zijn 
verleden. Het College bleef toen achter de benoeming van de heer Osenga staan. Pas in de loop 
van 25 september is het College klaarblijkelijk tot een ander oordeel gekomen. 
 

9. Welke uitspraken van de heer Osenga zijn na het tijdstip van het gesprek bij het College 
bekend geworden waar de heer Osenga, naar de mening van het College, onvoldoende 
afstand van heeft genomen?  

10. Is door het College aan de heer Osenga gevraagd of hij voor die later opgedoken 
uitspraken eveneens expliciet afstand wilde nemen?   

11. Zijn het uiteindelijk die later opgedoken uitspraken of is het vooral de verdergaande 
commotie die in de media de kop opstak die het College heeft doen besluiten dat de 
benoeming van de heer Osenga tot stadsdichter ongedaan moest worden gemaakt? 

Twitter is naar oordeel van Actiepartij bij uitstek een “context-arm” medium: in slechts 140 tekens 
worden door personen uitspraken gedaan die goed beschouwd niet kunnen worden beoordeeld 
zonder grondig op zoek te gaan naar de context van het moment waarop de tweet is verschenen.  
 

12. Gelet op de vele (twitter)berichten die naar boven zijn gekomen in amper 24 uur tijd, kan de 
burgemeester aangeven of en hoe het College de context van deze berichten nader heeft 
onderzocht? 

13. Hoe vertaalt het college de door de heer Osenga gedane uitspraken op zijn 
privé twitteraccount naar het in eerste instantie positief ontvangen artistieke werk dat hem 
voor de Benoemingscommissie en het College geschikt maakte voor de rol / functie van 
stadsdichter van Haarlem? 

In de loop van 25 september maakte een viertal (oppositie)partijen uit de gemeenteraad bekend 
dat zij een raadsdebat wenste over de (gang van zaken rondom de) benoeming van de 
stadsdichter. In de avond van 25 september besloot het college de benoeming van de stadsdichter 
ongedaan te maken. 
 

14. Waarom heeft het college niet allereerst de uitkomst van het raadsdebat afgewacht 
alvorens te besluiten of de benoeming van de heer Osenga ongedaan moest worden 
gemaakt? 

15. Gelet op de impact van deze publieke vertoning op het privéleven van de heer Osenga, is 
het de burgemeester bekend of sprake is van eventuele bedreigingen aan het adres van 
eerst genoemde? 

16. Indien die bedreigingen er zijn (danwel in de nasleep alsnog komen),  in hoeverre kan de 
heer Osenga rekenen op steun vanuit de gemeente om zijn privéleven in alle vrijheid en 
veiligheid verder vorm te geven? 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gertjan Hulster 
 


