
 

 

 

 

MOTIE: Delftplein, het doel heiligt niet de middelen de gemeente houdt zich aan de wet en is tegen 

ondermijning van rechterlijke uitspraken. Zij geeft in de Nieuwe Democratie het goede voorbeeld. 

Raad digitaal bijeen op 23-4-2020 

 

Constaterende dat 

 

* Het college door de rechter is terug gevloten bij de bouw van de 160 tijdelijke appartementen 

Delftplein 

* Het college een verklaring van geen bedenkingen had moeten hebben van het hoogste orgaan, de 

gemeenteraad, maar het college bewust of onbewust verzuimd heeft dit destijds te doen. 

* Het college nu verlangt dat de gemeenteraad terug in de tijd gaat en alsnog een verklaring van geen 

bedenkingen wil goedkeuren 

 

Mede constaterende dat: 

 

* Het college grote voorstander is van Nieuwe democratie, waarbij zeer gehecht wordt aan 

betrokkenheid en inbreng van de Haarlemse burger. 

* Deze Haarlemmers burgers een lang juridisch proces hebben moeten doorlopen om bezwaar te 

maken, een terecht bezwaar tegen de gang van zaken rond de versnelde totstandkoming van het 

bouwproject aan het Delftplein 

* Haarlemse burgers zelf nooit met terugwerkende kracht op vrij simpele wijze hele besluiten kunnen 

veranderen, terugdraaien of nog daadwerkelijk effectief bezwaar kunnen maken tegen al voltooide 

projecten 

* Voor de wet iedereen gelijk is en ieder die in Nederland woont geacht wordt zich aan de wet te 

houden. 

 

Overwegende dat: 

 

* Er geen schijn moet ontstaan dat het college boven de wet staat, door bij voor haar ongunstige 

rechterlijke uitspraken, te proberen met terugwerkende kracht de werkelijkheid  te veranderen. 



* Het een zeer slecht signaal is dat wanneer Haarlemmers geacht worden het wettelijk en 

uitvoerende gezag te respecteren en geen ondermijning van het gezag te plegen, op hetzelfde de 

gemeente wel signalen van ondermijning van rechterlijke uitspraken uitstraalt en lijkt onder 

rechterlijke uitspraken probeert te komen 

 

Mede overwegende dat: 

 

Het gebouw Delftplein nu al grote gebreken vertoond, zoals scheuren in de muren 

 

Draagt het college op:  

 

Zich te houden aan de wet, niet aan ondermijning van een rechterlijke uitspraak te doen en de 

rechterlijke uitspraak mbt Delftplein in het bijzonder als een man te accepteren. Hiermee geeft zij het 

goede voorbeeld wat van de Haarlemse burger zelf ook verwacht wordt 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag.  

 


