
    

                                                   

Motie van afkeuring voor het College  

De Haarlemse gemeenteraad in een extra raadsvergadering bijeen, om te spreken over de gang van 

zaken rondom de stadsdichter op 1 oktober 2020 

Constaterende dat, 

- het college van burgemeester en wethouders van Haarlem op 22 september 2020 het advies van 

de commissie Stadsdichter overnamen en de heer Osenga benoemde tot Haarlems stadsdichter   

- het college aanvankelijk van mening was dat de heer Osenga voldeed aan de gestelde criteria en 

als literair ambassadeur, bruggenbouwer, in onze stad een breed publiek jong en oud zou 

aanspreken  

- het college, sinds 25 augustus jl.,  wel bekend was met een zeker deel van het discutabele 

verleden van de heer Osenga,  

- het College daarom ook op 10 september een ‘goed’ gesprek had gevoerd  met de beoogd 

stadsdichter, waarin deze nadrukkelijk afstand kon nemen van zijn eerder uitspraken en niets zijn 

benoeming meer in de weg stond 

- Het college achter de benoeming bleef staan en vertrouwen bleef behouden in de heer Osenga 

als stadsdichter, toen vanaf 24 september, berichten binnenstroomden met zijn uitspraken over 

de Holocaust, de aanslagen in Parijs en geweldverheerlijking 

- Het college éen dag later toch verkoos om de benoeming van de heer Osenga tot Stadsdichter van 

Haarlem ongedaan te maken   

Overwegende dat 

- het college ruim de tijd heeft gehad om een diepgravend onderzoek te laten verrichten naar het 

verleden van de beoogd stadsdichter, doch dit niet volledig heeft gedaan 

- het college bewust een risico heeft genomen met de benoeming van de heer Osenga tot 

stadsdichter van Haarlem 

- deze hele gang van zaken met de deconfiture van alle betrokkenen én onze stad, voorkomen had 

kunnen worden als het college zorgvuldig te werk was gegaan  

Spreekt  

haar afkeuring uit over het functioneren van het College rondom de gang van zaken van de nieuwe 

Stadsdichter 

 

En gaat over tot de orde van de dag 


