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Voor	  je	  ligt	  de	  tweede	  nieuwsbrief	  van	  de	  Actiepartij.	  De	  afgelopen	  periode	  is	  er	  weer	  veel	  
gebeurd,	  zowel	  binnen	  de	  gemeenteraad	  als	  in	  de	  Actiepartij	  zelf.	  Deze	  AP	  is	  geschreven	  door	  
Gertjan	  Hulster	  en	  Floor	  Tempelaars,	  met	  eindredactie	  door	  Inge	  Crul.	  Het	  nieuws	  uit	  de	  fractie	  is	  
gebaseerd	  op	  gesprekken	  met	  Sjaak	  Vrugt,	  Inge	  Crul,	  Jan	  Baaijens,	  Floor	  Tempelaars	  en	  Remko	  
Trompetter.	  De	  column	  ‘Ik	  geef	  de	  pen	  aan...’	  is	  deze	  keer	  verzorgd	  door	  Cor	  Lippus.	  	  
	  
Om	  de	  scheiding	  duidelijk	  aan	  te	  geven	  zijn	  de	  standpunten	  van	  de	  vereniging	  in	  deze	  nieuwsbrief	  
in	  rood	  weergegeven	  en	  die	  van	  de	  fractie	  in	  zwart.	  	  
	  
Wethouderswisseling	  
In	  de	  gemeenteraad	  is	  de	  grootste	  partij,	  
D66,	  een	  gewaardeerde	  wethouder,	  Ewout	  
Cassee,	  kwijtgeraakt.	  Hij	  is	  vervangen	  door	  
Jeroen	  van	  Spijk.	  De	  zware	  portefeuilles	  
vastgoed	  (Jack	  van	  der	  Hoek)	  en	  financiën	  
(Van	  Spijk)	  zijn	  nu	  niet	  meer	  bij	  één	  persoon	  
ondergebracht.	  Dat	  juichen	  we	  zeer	  toe	  –	  het	  
is	  in	  lijn	  met	  ons	  eerdere	  amendement.	  We	  
vragen	  ons	  wel	  af	  of	  het	  verstandig	  is	  dat	  
deze	  twee	  portefeuilles	  allebei	  door	  een	  D66-‐
wethouder	  worden	  beheerd.	  De	  ontstane	  
onevenwichtige	  verdeling	  van	  portefeuilles	  
over	  de	  coalitiepartijen	  (D66,	  PvdA,	  
GroenLinks,	  CDA)	  baart	  ons	  zorgen.	  
	  
Begroting	  2015	  
Eind	  2014	  is	  ook	  de	  begroting	  vastgesteld.	  
Die	  was	  ook	  deze	  keer	  weer	  moeilijk	  te	  
doorgronden.	  We	  zijn	  altijd	  al	  kritisch	  
geweest	  op	  de	  leesbaarheid	  en	  
inzichtelijkheid	  van	  de	  begroting.	  De	  
inspanningen	  van	  de	  werkgroep	  die	  dat	  
moest	  verbeteren,	  hebben	  nog	  onvoldoende	  
vruchten	  afgeworpen.	  De	  begroting	  leverde	  
weer	  vele	  amendementen	  en	  moties	  op.	  	  
	  

Schaduw	  Jan	  Baaijens	  en	  fractieleider	  Sjaak	  Vrugt	  

Moties	  en	  amendementen	  	  

•	  Abattoirlem	  -‐	  Aangenomen	  
In	  ons	  verkiezingsprogramma	  stond	  dat	  we	  
ons	  hard	  willen	  maken	  voor	  de	  popschool	  in	  
Haarlem.	  Haarlem	  heeft	  een	  levendige	  
bandjescultuur,	  dat	  kan	  alleen	  maar	  blijven	  
bestaan	  als	  er	  goed	  (pop)muziekonderwijs	  
voor	  jongeren	  is.	  Daarbij	  hoort	  ook	  dat	  we	  
voldoende	  en	  geschikte	  oefenruimtes	  voor	  
de	  bandjes	  verzorgen.	  Het	  Slachthuisterrein	  
is	  mede	  door	  toedoen	  van	  de	  gemeente	  zijn	  
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functie	  als	  oefenruimtecentrum	  kwijtgeraakt	  
–	  de	  Actiepartij	  wil	  dat	  dat	  weer	  terugkomt.	  	  
	  
De	  gemeente	  verwacht	  aan	  het	  einde	  van	  het	  
eerste	  kwartaal	  van	  2015	  duidelijkheid	  te	  
hebben	  over	  de	  definitieve	  
schadeloosstelling	  naar	  aanleiding	  van	  het	  
beëindigen	  van	  de	  erfpacht	  ter	  plekke.	  
Momenteel	  worden	  de	  mogelijkheden	  
onderzocht	  om	  het	  terrein	  te	  herontwikkelen	  
en	  het	  culturele	  monumentale	  erfgoed	  te	  
behouden.	  De	  gemeente	  geeft	  een	  collectief	  
van	  toekomstige	  gebruikers	  de	  kans	  te	  
werken	  aan	  een	  nieuwe	  toekomst	  voor	  het	  
terrein.	  De	  planning	  is	  nu	  dat	  er	  medio	  mei	  
scenario’s	  liggen.	  	  
	  
•	  Bijzonder	  besluit,	  zeker!	  -‐	  Aangenomen	  
De	  aanhoudende	  crisis	  heeft	  veel	  mensen	  -‐	  
gedwongen	  of	  vrijwillig	  -‐	  het	  
ondernemerschap	  ‘in	  geholpen’.	  Het	  lukt	  
echter	  niet	  iedereen	  voldoende	  inkomsten	  te	  
genereren.	  Soms	  is	  een	  wat	  langere	  aanloop	  
nodig.	  Als	  mensen	  bijstand	  aanvragen,	  
mogen	  ze	  nu	  niet	  doorgaan	  met	  het	  
uitoefenen	  van	  hun	  ondernemerschap.	  De	  
Actiepartij	  vindt	  dat	  krom.	  Je	  wilt	  juist	  dat	  
mensen	  zoveel	  mogelijk	  kansen	  krijgen	  zelf	  in	  
hun	  onderhoud	  te	  voorzien.	  Daarom	  deze	  
oproep	  om	  ondernemers	  die	  (nog)	  niet	  
voldoende	  omzet	  halen,	  de	  mogelijkheid	  te	  
bieden	  met	  een	  aanvullende	  uitkering	  door	  
te	  gaan	  met	  ondernemen.	  	  
	  
•	  Verschuiven	  arbeidslasten	  -‐	  Verworpen	  
In	  deze	  onzekere	  financiële	  tijd	  is	  het	  vaak	  
lastig	  voor	  ondernemers	  om	  mensen	  in	  
dienst	  te	  nemen.	  Het	  duurt	  vaak	  even	  
voordat	  een	  nieuwe	  kracht	  is	  ingewerkt	  en	  
als	  het	  werk	  dan	  ineens	  weer	  minder	  wordt,	  
drukt	  deze	  zwaar	  op	  de	  begroting.	  De	  
gemeente	  Haarlem	  zou	  de	  arbeidslasten	  op	  
zich	  kunnen	  nemen	  zodat	  het	  risico	  om	  
nieuw	  personeel	  aan	  te	  nemen	  minder	  groot	  
wordt.	  Daarmee	  wordt	  het	  dus	  makkelijker	  
voor	  ondernemers	  om	  nieuwe	  mensen	  aan	  te	  
nemen	  en	  ontstaan	  er	  dus	  nieuwe	  
arbeidsplaatsen.	  
	  

•	  Laat	  de	  Egelantier	  in	  liefde	  bloeien	  -‐	  
Verworpen	  
Cultureel	  Centrum	  de	  Egelantier	  biedt	  ruimte	  
aan	  tientallen	  culturele	  initiatieven.	  Toch	  wil	  
de	  gemeente	  het	  gebouw	  verkopen.	  De	  
Actiepartij	  pleit	  voor	  behoud	  van	  deze	  
creatieve	  broedplaats	  met	  	  zijn	  zeventiende-‐
eeuwse	  stijlkamer	  voor	  de	  stad.	  Als	  de	  
verkoop	  onontkoombaar	  is,	  moet	  de	  
gemeente	  voor	  alle	  culturele	  ondernemers	  in	  
de	  Egelantier	  vervangende	  huisvesting	  
aanbieden.	  	  
	  

Uit	  de	  fractie	  
	  
Ontwikkeling	  	  
● Wonen.	  De	  discussies	  op	  het	  gebied	  van	  
‘ontwikkeling’	  staan	  de	  laatste	  tijd	  sterk	  in	  
het	  teken	  van	  het	  wonen.	  De	  raadsleden	  
bogen	  zich	  in	  de	  vergaderingen	  en	  in	  een	  
raadsmarkt	  over	  vele	  nota’s	  en	  rapporten	  
rond	  het	  wonen	  in	  Haarlem	  en	  de	  regio.	  Dit	  
proces	  loopt	  nog	  door.	  Ook	  is	  een	  nieuwe	  
huisvestingsverordening	  in	  de	  maak.	  	  
	  
Twee	  problemen	  spelen	  de	  hoofdrol:	  het	  
totale	  aantal	  respectievelijk	  het	  percentage	  
sociale	  woningen	  in	  nieuwbouw	  en	  
bestaande	  bouw	  en	  de	  spreiding	  in	  de	  stad.	  
Het	  idee	  van	  de	  ‘ongedeelde	  stad’	  staat	  op	  de	  
tocht	  zolang	  de	  sociale	  woningbouw	  
geconcentreerd	  is	  in	  de	  oostelijke	  wijken.	  De	  
vraag	  naar	  woningen	  is	  veel	  groter	  dan	  het	  
aanbod	  en	  de	  wachttijden	  groeien.	  Dat	  pleit	  
voor	  aanpassing	  van	  de	  Woonvisie.	  De	  
middengroep	  heeft	  het	  geld	  niet	  om	  te	  
kopen,	  de	  grenzen	  voor	  sociale	  huur	  liggen	  
nu	  ook	  al	  rond	  de	  hoge	  grens	  van	  710	  euro,	  
een	  bedrag	  dat	  veel	  mensen	  zelfs	  met	  
huursubsidie	  niet	  kunnen	  opbrengen.	  	  
	  
•	  Vitae	  Vesper.	  Er	  is	  nogal	  wat	  te	  doen	  over	  
de	  invulling	  van	  het	  complex	  van	  het	  
voormalige	  verzorgingstehuis	  Vitae	  Vesper.	  
Pré	  Wonen	  zou	  na	  het	  vertrek	  van	  huurster	  
RIBW	  (Regionale	  Instelling	  voor	  Beschermd	  
wonen)	  De	  Herberg	  ter	  plekke,	  gaan	  slopen	  
en	  bouwen	  voor	  het	  middeldure	  segment.	  
Dat	  lukte	  niet	  door	  de	  crisis,	  waarop	  de	  
corporatie	  met	  een	  alternatief	  plan	  kwam	  
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voor	  negen	  herenhuizen	  van	  rond	  de	  acht	  
ton.	  Dit	  stuit	  op	  verzet	  in	  de	  raad	  die	  sociale	  
woningbouw	  ook	  in	  deze	  buurt	  wil.	  De	  sloop	  
is	  voorlopig	  stilgelegd.	  De	  wethouder	  stelde	  
voor	  dat	  Pré	  de	  ontwikkeling	  kan	  doorzetten,	  
mits	  ze	  minimaal	  dertig	  procent	  sociale	  
woningbouw	  realiseert	  in	  het	  plan	  de	  Remise	  
op	  het	  voormalige	  terrein	  van	  Connexxion.	  
De	  Actiepartij	  vindt	  dit	  een	  sigaar	  uit	  eigen	  
doos	  omdat	  er	  daar	  al	  sociale	  woningbouw	  
gepland	  is.	  De	  PvdA	  heeft	  om	  een	  
feitenrelaas	  gevraagd.	  	  
	  
Beheer	  
•	  Bakenessergracht.	  De	  opknapbeurt	  van	  de	  
Bakenessergracht	  leidde	  tot	  veel	  beroering	  in	  
de	  omliggende	  wijk.	  De	  gemeente	  wil	  de	  
kademuren	  vervangen,	  de	  ‘Vrienden	  van	  de	  
Bakenes’	  hebben	  een	  eigen	  variant	  
ontwikkeld.	  De	  gemeente	  stelt	  dat	  de	  bomen	  
langs	  de	  gracht	  gekapt	  moeten	  worden	  om	  
een	  nieuwe	  kade	  te	  maken.	  De	  buurt	  zag	  het	  
niet	  zitten	  dat	  de	  veertig	  jaar	  oude	  bomen	  
die	  nog	  eens	  veertig	  	  jaar	  mee	  kunnen	  -‐	  en	  
die	  nu	  net	  wat	  voor	  beginnen	  te	  stellen	  -‐	  
weer	  zouden	  worden	  gerooid,	  zodat	  ze	  de	  
komende	  twintig	  jaar	  tegen	  iele	  boompjes	  
aan	  mogen	  kijken.	  	  
	  
Gelukkig	  is	  het	  mogelijk	  de	  kade	  op	  te	  
knappen	  met	  behoud	  van	  de	  bomen	  en	  dat	  
voor	  ongeveer	  hetzelfde	  geld.	  De	  Actiepartij	  
steunt	  dit	  voorstel	  vanuit	  de	  omwonenden	  
volmondig	  omdat	  we	  hiermee	  het	  aangezicht	  
van	  een	  van	  de	  mooiste	  Haarlemse	  grachten	  
kunnen	  behouden.	  We	  spreken	  onze	  
sympathie	  uit	  voor	  de	  strijd	  die	  de	  wijk	  tegen	  
de	  gemeente	  aan	  het	  voeren	  is.	  Binnen	  de	  
coalitie	  is	  er	  slechts	  met	  moeite	  steun	  voor	  
dit	  plan	  te	  vinden.	  Met	  de	  grootste	  tegenzin	  
en	  onder	  druk	  van	  de	  oppositie	  is	  er	  nu	  
maximaal	  achttienduizend	  euro	  vrijgemaakt	  
om	  nader	  onderzoek	  te	  doen	  naar	  de	  
uitvoerbaarheid	  van	  dit	  alternatief.	  	  
	  	  
•	  Dienstauto.	  College	  van	  Burgemeester	  en	  
Wethouders	  hebben	  de	  beschikking	  over	  een	  
dienstauto.	  Nu	  deze	  auto	  vier	  jaar	  oud	  is,	  lag	  
er	  een	  vervangingsvoorstel	  op	  tafel.	  De	  
fractie	  van	  de	  Actiepartij	  stemde	  tegen.	  Als	  
er	  zonodig	  een	  andere	  auto	  moet	  komen,	  dan	  

een	  duurzamere,	  liefst	  een	  elektrische.	  We	  
vinden	  een	  periode	  van	  vier	  jaar	  met	  weinig	  
kilometers	  op	  de	  teller	  bovendien	  geen	  
zwaarwegend	  argument	  voor	  vervanging.	  
Gelukkig	  zagen	  voldoende	  
gemeenteraadsleden	  de	  onzin	  van	  dit	  
voorstel	  in.	  Hoewel	  de	  burgemeester	  monter	  
vertelde	  veelal	  te	  fietsen,	  kon	  het	  ons	  niet	  
ontgaan	  dat	  het	  college	  er	  wat	  beteuterd	  
bijzat	  na	  dit	  raadsbesluit.	  	  
	  
Bestuur	  
•	  Samenwerking	  met	  Zandvoort:	  De	  
gemeente	  Haarlem	  gaat	  in	  het	  sociaal	  
domein	  samenwerken	  met	  de	  gemeente	  
Zandvoort	  om	  kosten	  te	  besparen.	  	  
	  
•	  Precarioperikelen.	  Voor	  bouwplannen	  moet	  
precario	  betaald	  worden	  indien	  er	  stellages	  
en	  kranen	  op	  de	  openbare	  weg	  staan.	  Dat	  is	  
een	  vorm	  van	  gemeentelijke	  belasting.	  De	  
gemeente	  blijkt	  misschien	  wel	  miljoenen	  aan	  
precario	  misgelopen	  te	  zijn	  bijvoorbeeld	  bij	  
de	  bouw	  van	  het	  ‘Hof	  van	  Peltenburg’	  aan	  de	  
Schalkwijkerstraat/Zomervaart.	  Daar	  werd	  
onder	  andere	  een	  ijzeren	  noodbrug	  
geplaatst.	  De	  raad	  wil	  dat	  de	  gemeente	  het	  
tekort	  gaat	  terughalen	  en	  bij	  alle	  
bouwprojecten,	  groot	  of	  klein,	  volgens	  de	  
regels	  precario	  heft.	  	  

Schaduw	  Floor	  Tempelaars	  en	  Jan	  Baaijens	  
	  
•	  Brandweer-‐oost.	  Per	  1	  januari	  2015	  was	  het	  
einde	  oefening	  voor	  de	  vrijwillige	  
brandweerpost	  Haarlem-‐Oost.	  De	  
burgemeesters	  van	  de	  Veiligheidsregio	  
Kennemerland	  met	  uitzondering	  van	  die	  van	  
Haarlem,	  besloten	  tot	  opheffing	  omdat	  de	  
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post	  geen	  toegevoegde	  waarde	  heeft	  en	  het	  
niet	  efficiënt	  is	  hem	  open	  te	  houden.	  De	  
teleurgestelde	  coalitiepartijen	  in	  Haarlem	  
hadden	  dat	  wel	  gewild,	  desnoods	  met	  eigen	  
geld	  van	  de	  gemeente.	  Dat	  betekent	  ook	  dat	  
we	  nu	  nog	  maar	  over	  twee	  tankautospuiten	  
kunnen	  beschikken	  in	  plaats	  van	  drie	  zoals	  in	  
Heemstede.	  De	  vrijwilligers	  vochten	  het	  hele	  
jaar	  door	  voor	  hun	  bestaan	  en	  kwamen	  in	  de	  
problemen	  door	  hun	  acties	  in	  uniform	  en	  met	  
een	  brandweerwagen.	  De	  Actiepartij	  heeft	  
zich	  van	  meet	  af	  aan	  achter	  hen	  gesteld	  en	  ze	  
nog	  	  een	  hart	  onder	  de	  riem	  gestoken	  met	  
een	  Valentijnstaart,	  begin	  2014.	  	  
	  
Samenleving	  
•	  Decentralisatie	  sociaal	  domein.	  Na	  veel	  
voorbereiding	  en	  veel	  zorgen	  is	  het	  eindelijk	  
zover:	  de	  overgang	  (‘transitie’)	  van	  het	  
sociale	  domein	  van	  het	  Rijk	  naar	  de	  
gemeenten	  is	  een	  feit.	  Je	  hebt	  in	  de	  vorige	  
nieuwsbrief	  kunnen	  lezen	  dat	  de	  Actiepartij	  
graag	  een	  ‘ombudsman’	  voor	  klachten	  zou	  
instellen	  zodat	  het	  voor	  de	  gemeente	  
makkelijker	  is	  inzicht	  te	  krijgen	  in	  de	  
aspecten	  van	  het	  nieuwe	  beleid	  die	  
verbeterd	  moeten	  worden.	  	  
	  
Ook	  is	  het	  belangrijk	  te	  zorgen	  voor	  een	  
onafhankelijke	  behandeling	  van	  de	  klachten.	  
Niet	  iedereen	  durft	  immers	  zijn/haar	  
klachten	  te	  uiten	  uit	  angst	  dat	  zoiets	  
gevolgen	  heeft	  voor	  de	  eigen	  situatie.	  Het	  is	  
het	  college	  niet	  gelukt	  een	  ombudsfunctie	  in	  
te	  stellen,	  maar	  op	  aandringen	  van	  de	  
participatieraad	  wil	  het	  wel	  een	  meldpunt	  
voor	  klachten	  gaan	  organiseren.	  Beter	  laat	  
dan	  nooit,	  zullen	  we	  maar	  zeggen...	  
	  
•	  Daklozen:	  24-‐uursopvang.	  In	  het	  
voormalige	  ING-‐gebouw	  aan	  de	  
Wilhelminastraat	  komt	  een	  24-‐uursopvang.	  
Na	  jarenlang	  zoeken	  heeft	  het	  college	  
eindelijk	  een	  locatie	  gevonden	  die	  redelijk	  
geschikt	  is	  voor	  het	  opvangen	  van	  daklozen	  
met	  meervoudige	  problematiek	  
(bijvoorbeeld	  verslaving,	  dakloosheid,	  
psychische	  problemen,	  schulden).	  In	  dit	  
gebouw	  komen	  de	  dag-‐	  en	  nachtopvang,	  die	  
nu	  in	  de	  ruimtes	  aan	  de	  Bakenessergracht	  en	  
in	  het	  Magdalenaklooster	  zijn.	  Vanuit	  de	  

nieuwe	  opvang	  is	  het	  makkelijker	  mensen	  te	  
begeleiden	  en	  door	  te	  verwijzen	  naar	  
hulpinstanties.	  Of	  zij	  dat	  ook	  echt	  doen,	  is	  
natuurlijk	  aan	  henzelf.	  De	  gemeente	  
verwacht	  dat	  de	  concentratie	  op	  één	  plek	  
minder	  overlast	  oplevert.	  	  
	  
Het	  Leger	  des	  Heils	  dat	  tot	  1	  januari	  de	  dag-‐	  
en	  nachtopvang	  bestierde,	  heeft	  bezwaar	  
gemaakt	  tegen	  het	  besluit	  van	  het	  college	  om	  
de	  opvang	  door	  HVO/Querido	  te	  laten	  
regelen.	  	  
Ook	  maakt	  een	  deel	  van	  de	  bewoners	  van	  de	  
omgeving	  van	  de	  nieuwe	  24-‐uursopvang	  zich	  
zorgen	  over	  de	  mogelijke	  overlast.	  Er	  worden	  
maatregelen	  getroffen	  om	  de	  overlast	  tot	  
een	  minimum	  te	  beperken.	  Of	  dat	  het	  
gewenste	  effect	  bereikt,	  moet	  natuurlijk	  nog	  
blijken.	  Een	  groep	  van	  omwonenden	  wordt	  
momenteel	  intensief	  betrokken	  bij	  alle	  
voorbereidingen,	  samen	  met	  gemeente,	  
politie	  en	  HVO/Querido.	  Er	  zijn	  inmiddels	  wel	  
bezwaarschriften	  ingediend	  tegen	  de	  
omgevingsvergunning.	  De	  voorlopige	  
planning	  is	  een	  opening	  na	  de	  zomer.	  	  
	  
De	  Actiepartij	  vindt	  de	  start	  van	  de	  24-‐
uurslocatie	  ook	  een	  goed	  moment	  doelgroep	  
dak-‐	  en	  thuislozen	  en	  de	  bijbehorende	  
problematiek	  in	  kaart	  te	  (laten)	  brengen,	  te	  
blijven	  monitoren	  en	  de	  raad	  halfjaarlijks	  of	  
waar	  nodig	  tussentijds	  hiervan	  op	  de	  hoogte	  
te	  houden.	  Daartoe	  is	  op	  27	  november	  de	  
motie	  Straatstatiek	  van	  de	  Actiepartij	  en	  
PvdA	  aangenomen.	  	  
	  
•	  Daklozen:	  beddentekort.	  De	  Actiepartij	  is	  
blij	  dat	  deze	  locatie	  gevonden	  is,	  want	  
Haarlem	  kan	  niet	  zonder	  deze	  opvang!	  Maar	  
nieuwe	  ontwikkelingen	  stapelen	  donkere	  
wolken	  aan	  de	  horizon.	  	  
In	  februari	  bleek	  dat	  er	  meer	  mensen	  met	  
een	  ‘OGGZ-‐indicatie’	  zijn	  dan	  men	  dacht.	  
Bovendien	  is	  de	  groep	  gegroeid	  door	  
Uitspraken	  van	  de	  Raad	  van	  Europa	  en	  
nieuwe	  landelijke	  wetgeving	  die	  gemeenten	  
bed,	  bad	  en	  brood	  verplichten	  te	  bieden	  aan	  
alle	  daklozen.	  Dan	  hebben	  het	  ook	  over	  
‘nieuwe	  daklozen’:	  mensen	  die	  niet	  verslaafd	  
of	  psychisch	  in	  de	  war	  zijn,	  maar	  door	  andere	  
redenen	  geen	  dak	  boven	  hun	  hoofd	  hebben.	  
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Onder	  hen	  zijn	  ook	  uitgeprocedeerde	  
asielzoekers	  zonder	  papieren	  die	  tijdelijke	  
opvang	  zoeken.	  De	  groep	  groeit	  bovendien	  
ook	  doordat	  de	  eis	  voor	  binding	  aan	  de	  regio	  
is	  opgegeven.	  	  
	  
Eerst	  liet	  de	  gemeente	  mensen	  met	  taxi’s	  
naar	  de	  opvang	  van	  HVO/Querido	  in	  
Amsterdam	  brengen.	  Sinds	  kort	  gaan	  zij	  (tot	  
1	  april	  en	  uiterlijk	  1	  juni)	  naar	  Villa	  
Zonneheuvel	  op	  het	  deels	  leegstaande	  
terrein	  van	  de	  psychiatrische	  inrichting	  
GGZinGeest	  in	  Bennebroek.	  Wethouder	  Van	  
der	  Hoek	  zoekt	  naar	  definitieve	  oplossingen	  
voor	  alle	  groepen.	  Hij	  heeft	  de	  raad	  
toegezegd	  dat	  de	  capaciteit	  van	  dertig	  
slaapplaatsen	  in	  de	  nieuwe	  24-‐uursopvang	  
niet	  wordt	  vergroot.	  	  
	  

	  
Fractieassistent	  Remko	  Trompetter	  	  
	  
•	  Daklozen:	  initiatiefvoorstel	  Actiepartij.	  De	  
Actiepartij	  heeft	  begin	  februari	  een	  
initiatiefvoorstel	  ingediend.	  Zij	  legt	  de	  
raadsleden	  en	  het	  college	  een	  plan	  voor	  van	  
twee	  mensen,	  die	  zelf	  ongewild	  in	  de	  situatie	  
van	  dakloosheid	  zijn	  beland.	  Ze	  hebben	  een	  
plan	  gemaakt	  om	  een	  voorziening	  te	  
realiseren	  van	  tweemaal	  tien	  plaatsen	  voor	  
de	  doelgroep	  waar	  ze	  zelf	  toe	  behoren.	  
Daarmee	  kan	  de	  druk	  op	  de	  dag-‐	  en	  
nachtopvang	  verminderen.	  Ook	  kan	  hiermee	  
de	  oude	  motie	  Woonhotel	  gerealiseerd	  
worden	  (op	  27	  november	  nog	  eens	  
bekrachtigd	  met	  de	  motie	  Geen	  Lak	  aan	  
Onderdak	  van	  Actiepartij	  en	  PvdA).	  	  
	  

Raadsmarkt	  regulering	  cannabisteelt	  
Eind	  2014	  is	  op	  voordracht	  van	  de	  Actiepartij	  
een	  ‘raadsmarkt’	  over	  de	  teelt	  van	  cannabis	  
gehouden	  in	  het	  stadhuis.	  Een	  raadsmarkt	  is	  
een	  informatiebijeenkomst	  voor	  
gemeenteraadsleden,	  met	  ambtenaren	  en	  
eventuele	  deskundigen	  van	  buiten	  de	  
stadhuiscirkel.	  In	  dit	  geval	  ging	  het	  er	  dus	  om	  
de	  raadsleden	  voor	  te	  lichten	  om	  een	  
afgewogen	  besluit	  te	  kunnen	  nemen	  over	  het	  
al	  dan	  niet	  legaliseren	  van	  de	  teelt	  van	  wiet.	  	  
	  
In	  Nederland	  wordt	  de	  verkoop	  van	  cannabis	  
gedoogd,	  terwijl	  de	  productie	  en	  import	  
illegaal	  zijn.	  Het	  is	  natuurlijk	  bijzonder	  
vreemd	  dat	  er	  in	  Haarlem	  zestien	  winkels	  
bestaan	  die	  iets	  verkopen	  wat	  juridisch	  niet	  
kan	  bestaan.	  De	  Actiepartij	  is	  erg	  tevreden	  
met	  de	  zestien	  coffeeshops	  die	  al	  jaren	  onder	  
de	  naam	  THC	  verenigd	  zijn	  en	  een	  keurmerk	  
hebben.	  Zij	  hebben	  zichzelf	  bijvoorbeeld	  
strenge	  normen	  op	  het	  gebied	  van	  sociale	  
veiligheid	  opgelegd	  en	  werken	  met	  goed	  
opgeleid	  personeel.	  Ze	  willen	  ook	  het	  liefst	  
zelf	  cannabis	  telen.	  	  
	  
Haarlem	  loopt	  duidelijk	  voorop	  en	  is	  bij	  
uitstek	  de	  gemeente	  om	  een	  ontheffing	  voor	  
cannabisteelt	  aan	  te	  vragen	  bij	  het	  Rijk.	  Dat	  
betekent	  immers	  dat	  de	  kwaliteit,	  residuen	  
van	  bestrijdingsmiddelen	  en	  kunstmest	  en	  
het	  THC-‐gehalte	  beter	  gecontroleerd	  worden.	  
De	  coffeeshophouders	  werken	  inmiddels	  aan	  
een	  testmethode.	  De	  Actiepartij	  ziet	  op	  dit	  
terrein	  ook	  kansen	  voor	  werkgelegenheid,	  
zeker	  als	  je	  de	  productie	  aan	  zzp’ers	  overlaat	  
en	  ervoor	  zorgt	  dat	  de	  wietteelt	  kleinschalig	  
blijft.	  
	  
Toepassing	  is	  helaas	  juridisch	  niet	  mogelijk	  
op	  dit	  moment,	  daarvoor	  is	  de	  gemeente	  dus	  
ook	  aan	  zet.	  De	  burgemeester	  wil	  de	  
confrontatie	  met	  het	  Openbaar	  Ministerie	  
(OM)	  niet	  aangaan.	  Hij	  pleit	  voor	  een	  
gezamenlijk	  optreden	  van	  gemeenten,	  
eventueel	  binnen	  de	  Vereniging	  van	  
Nederlandse	  Gemeenten	  (VNG).	  	  
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Uit	  de	  vereniging	  

•	  Algemene	  ledenvergadering	  
Op	  29	  november	  hielden	  we	  weer	  een	  
algemene	  ledenvergadering	  bij	  Harold	  thuis.	  
De	  notulen	  zijn	  aan	  alle	  leden	  rondgestuurd,	  
maar	  bij	  deze	  alsnog	  een	  korte	  samenvatting.	  
Zoals	  we	  van	  onze	  gezellige	  partij	  gewend	  
zijn,	  werden	  tijdens	  deze	  vergadering	  allerlei	  
verschillende	  onderwerpen	  besproken.	  We	  
hebben	  het	  zowel	  over	  de	  inhoud	  van	  het	  
raadswerk	  gehad	  als	  over	  bredere	  
maatschappelijke	  problemen.	  Ook	  het	  
verschil	  tussen	  de	  vereniging	  en	  haar	  leden	  
enerzijds	  en	  de	  fractie	  anderzijds	  werd	  
uitvoerig	  besproken.	  Dit	  leidde	  tot	  een	  
interessante	  discussie,	  waaruit	  we	  
concludeerden	  dat	  de	  fractie	  veel	  
genuanceerder	  is	  en	  moet	  zijn	  dan	  de	  
vereniging,	  omdat	  de	  fractie	  samen	  moet	  
werken	  met	  andere	  politieke	  partijen,	  terwijl	  
de	  leden	  van	  de	  Actiepartij	  op	  persoonlijke	  
titel	  uiteraard	  alles	  kunnen	  zeggen	  wat	  in	  hen	  
opkomt.	  	  
	  
●	  Huishoudelijk	  reglement	  	  
Het	  bestuur	  van	  de	  vereniging	  is	  bezig	  een	  
huishoudelijk	  reglement	  op	  te	  stellen.	  Hierin	  
wordt	  onder	  andere	  geregeld	  hoe	  het	  
bestuur	  gekozen	  wordt	  en	  hoe	  lang	  het	  blijft	  
zitten	  en	  hoe	  vaak	  we	  ledenvergaderingen	  
organiseren.	  Tijdens	  de	  eerstvolgende	  
ledenvergadering	  leggen	  wij	  dit	  reglement	  
aan	  jullie	  voor.	  
	  
●	  Overstap	  naar	  andere	  rekening	  	  
De	  Actiepartij	  is	  overgestapt	  van	  de	  ING	  naar	  
de	  Triodos	  Bank.	  We	  vinden	  de	  doelstellingen	  
van	  deze	  bank	  meer	  in	  de	  lijn	  van	  ons	  
gedachtengoed	  liggen	  –	  we	  denken	  dat	  
Triodos	  op	  een	  duurzame,	  ‘groene’	  manier	  
met	  onze	  liquide	  middelen	  omgaat.	  	  
Het	  nieuwe	  nummer	  is:	  NL39	  TRIO	  
0198060920,	  ten	  name	  van	  Politieke	  
Vereniging	  Actiepartij.	  
	  
•	  Contributie	  	  
Mede	  dankzij	  de	  steun	  van	  al	  onze	  leden	  
hebben	  we	  ons	  zetelaantal	  in	  de	  raad	  weten	  
te	  verdubbelen	  van	  één	  naar	  twee	  en	  kunnen	  

we	  dus	  tweemaal	  zo	  veel	  invloed	  uitoefenen	  
op	  de	  Haarlemse	  politiek.	  Hier	  zijn	  we	  
ontzettend	  blij	  mee!	  Dit	  willen	  we	  natuurlijk	  
zo	  houden	  en	  voor	  de	  volgende	  verkiezingen	  
willen	  we	  weer	  een	  goede	  campagne	  kunnen	  
voeren.	  Wij	  zijn	  daarvoor	  geheel	  afhankelijk	  
van	  het	  geld	  dat	  onze	  leden	  bijeen	  brengen.	  
We	  hebben	  geen	  landelijke	  moederpartij	  met	  
budget	  om	  campagnes	  en	  andere	  activiteiten	  
te	  betalen.	  Dat	  vinden	  we	  helemaal	  niet	  zo	  
erg.	  Maar	  dat	  betekent	  wel	  dat	  we	  weer	  een	  
beroep	  op	  je	  moeten	  doen.	  	  
	  

Voor	  twaalf	  euro	  per	  jaar	  (meer	  mag	  ook!)	  
kun	  je	  meebeslissen	  over	  de	  koers	  van	  de	  
Actiepartij	  en	  dus	  langs	  die	  weg	  invloed	  
uitoefenen	  op	  de	  Haarlemse	  politiek!	  	  
	  
Ben	  je	  lid	  en	  wil	  je	  ons	  ook	  in	  2015	  lid	  blijven	  
steunen?	  Maak	  dan	  je	  contributie	  van	  twaalf	  
euro	  of	  meer	  over	  naar:	  	  
	  
Politieke	  Vereniging	  Actiepartij	  
NL39	  TRIO	  0198060920	  
	  
Ben	  je	  nog	  geen	  lid,	  maar	  wil	  je	  dat	  graag	  
worden?	  Stort	  dan	  ook	  twaalf	  euro	  of	  meer	  
op	  bovengenoemde	  rekening	  en	  stuur	  een	  e-‐
mail	  naar	  info@actiepartij	  met	  je	  gegevens,	  
voor	  zover	  je	  die	  prijs	  wil	  geven.	  
	  
Mocht	  je	  meer	  gegadigden	  kennen,	  wil	  je	  
deze	  nieuwsbrief	  dan	  alsjeblieft	  doorsturen?	  

	  
●	  WMO	  bijeenkomst	  Per	  1	  januari	  2015	  is	  de	  
nieuwe	  WMO	  (Wet	  Maatschappelijke	  
Ondersteuning)	  in	  werking	  getreden.	  Dit	  
heeft	  verstrekkende	  gevolgen	  voor	  de	  
Haarlemmers	  die	  onder	  deze	  wet	  vallen.	  
Daarom	  organiseert	  de	  Actiepartij	  op	  
woensdag	  22	  april,	  een	  debatavond	  in	  de	  
Pletterij.	  Wij	  nodigen	  uiteraard	  onze	  leden	  
uit,	  maar	  ook	  alle	  andere	  betrokkenen	  en	  
geïnteresseerden	  zijn	  van	  harte	  welkom.	  Wij	  
zorgen	  voor	  een	  aantal	  sprekers	  uit	  om	  de	  
zaak	  zo	  vanuit	  meerdere	  perspectieven	  te	  
belichten.	  
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●	  Leegstand	  	  
Een	  groep	  Haarlemmers	  is	  na	  de	  verkiezingen	  
begonnen	  met	  het	  opzetten	  van	  
stadsgesprekken	  om	  nieuwe	  manieren	  van	  
samenwerking	  tussen	  burgers	  en	  overheid	  te	  
organiseren.	  Een	  van	  de	  onderwerpen	  van	  de	  
stadsgesprekken	  is:	  hoe	  om	  te	  gaan	  met	  
leegstand?	  
Op	  23	  januari	  ging	  de	  groep	  een	  discussie	  aan	  
met	  genodigden	  over	  de	  vraag	  hoe	  er	  
slimmer	  met	  leegstaande	  terreinen	  en	  
gebouwen	  omgegaan	  kan	  worden.	  Hoe	  
creëer	  je	  nieuwe	  waarden	  voor	  de	  
omliggende	  buurten?	  Hoe	  zorg	  je	  ervoor	  dat	  
er	  laagdrempelige	  ruimten	  blijven	  voor	  
theater,	  muziek,	  kunst	  en	  creatieve	  
ondernemers?	  Hoe	  organiseer	  je	  de	  mix	  
tussen	  rijk	  en	  arm	  in	  de	  verschillende	  wijken?	  
En	  hoe	  verdeel	  je	  zorgfuncties	  over	  de	  
buurten?	  De	  discussie	  met	  mensen	  van	  
allerlei	  pluimage	  (bewoners,	  ontwikkelaars,	  
raadsleden)	  was	  inspirerend,	  open	  en	  smaakt	  
naar	  meer.	  	  
	  

De	  pen	  is	  aan...	  Cor	  Lippus!	  
	  
Ik	  ben	  al	  snel	  na	  de	  oprichting	  van	  de	  
Actiepartij	  lid	  geworden	  en	  ben	  al	  jaren	  bij	  
het	  wel	  en	  wee	  van	  de	  plaatselijke	  
partijpolitiek	  betrokken.	  Daarbij	  spelen	  mijn	  
levenservaring	  en	  leeftijd	  inmiddels	  een	  
belangrijke	  rol.	  Maar	  het	  wordt	  de	  groep	  
weldenkende	  en	  politiek	  betrokken	  burgers	  
waartoe	  ik	  mij	  reken	  niet	  gemakkelijk	  
gemaakt	  om	  in	  de	  huidige	  politiek	  te	  blijven	  
geloven.	  
	  
Het	  jaar	  2014	  was	  politiek	  rumoerig.	  Er	  
gebeurden	  op	  verschillende	  niveaus	  
(landelijk,	  regionaal	  en	  plaatselijk)	  
opmerkelijke	  dingen.	  Op	  landelijk	  niveau	  
werd	  de	  ‘Zorgwet’	  verworpen.	  Het	  kan	  toch	  
niet	  gebeuren	  dat	  na	  het	  verwerpen	  van	  een	  
wet	  een	  regering	  doodvrolijk	  via	  een	  
Algemene	  Maatregel	  van	  Bestuur	  alsnog	  haar	  
zin	  wil	  doordrijven	  en	  de	  wet	  buiten	  het	  
parlement	  om	  toch	  wil	  gaan	  uitvoeren?!	  
Democratie	  wil	  toch	  zeggen	  dat	  er	  een	  
meerderheidsbesluit	  moet	  zijn	  om	  een	  wet	  
tot	  stand	  te	  brengen?	  Door	  een	  betere	  

communicatie	  zou	  een	  dergelijke	  wet	  beter	  
in	  elkaar	  hebben	  kunnen	  zitten	  en	  dus	  met	  
minder	  problemen	  zijn	  aangenomen.	  Welke	  
(eigen)belangen	  zitten	  hier	  toch	  achter?	  
	  
Andere	  voorbeelden	  zijn	  het	  overhevelen	  van	  
zorgtaken	  naar	  gemeenten,	  waardoor	  veel	  
mensen	  die	  zorg	  nodig	  hebben	  niet	  weten	  
waar	  ze	  aan	  toe	  zijn.	  En	  de	  wet	  die	  het	  aan	  
banden	  leggen	  van	  topsalarissen	  binnen	  de	  
(semi)publieke	  sector	  moet	  regelen.	  Deze	  
wet	  is	  wél	  aangenomen,	  maar	  wordt	  gewoon	  
voorlopig	  niet	  uitgevoerd	  omdat	  de	  tijd	  te	  
kort	  zou	  zijn	  om	  hem	  te	  kunnen	  uitvoeren.	  
Maar	  wel	  regelingen	  over	  pensioenen	  en	  
zorgtaken	  snel	  besluiten	  en	  invoeren,	  ook	  al	  
zijn	  de	  minder	  bedeelden	  daar	  in	  grote	  
aantallen	  door	  gedupeerd.	  Dit	  riekt	  toch	  naar	  
belangenverstrengeling?!	  
	  
Zo	  kan	  ik	  ook	  een	  voorbeeld	  aanhalen	  uit	  
onze	  buurgemeente	  Bloemendaal	  waar	  nu	  
een	  raadslid	  is	  aangeklaagd	  omdat	  zij	  
‘geheime’	  e-‐mails	  openbaar	  heeft	  gemaakt.	  
Deze	  mails	  waren	  eerst	  openbaar	  in	  te	  zien	  
en	  toen	  de	  reactie	  daarop	  niet	  beviel	  binnen	  
het	  bestuur	  van	  de	  gemeente	  werden	  ze	  
even	  gauw	  in	  een	  besloten	  vergadering	  tot	  
‘geheime’	  stukken	  verklaard	  waardoor	  het	  
democratisch	  proces	  om	  tot	  
waarheidsbevinding	  te	  komen	  werd	  
geblokkeerd.	  
	  
Ook	  binnen	  onze	  eigen	  gemeente	  kunnen	  wij	  
er	  wat	  van.	  Kijk	  maar	  naar	  de	  gebeurtenissen	  
rond	  de	  afgetreden	  wethouder.	  Hier	  krijgt	  
een	  belangstellende	  en	  betrokken	  burger	  
toch	  geen	  goed	  gevoel	  van.	  
	  
De	  politiek	  dan	  dus	  maar	  links	  laten	  liggen?	  
Om	  de	  sodemieter	  niet!	  Het	  is	  juist	  van	  
belang	  om	  van	  onderaf,	  met	  mensen	  die	  de	  
kunst	  van	  het	  communiceren	  wél	  verstaan	  
aan	  een	  betere	  toekomst	  voor	  iedereen	  te	  
bouwen	  en	  rechtvaardiger	  te	  kunnen	  
handelen.	  Hoe	  dan?	  Nou,	  om	  te	  beginnen	  
door	  beter	  te	  communiceren,	  door	  naar	  
elkaar	  luisteren	  en	  elkaar	  daarbij	  uit	  te	  laten	  
praten.	  Dan	  kan	  pas	  helder	  worden	  wat	  
degene	  die	  iets	  zegt	  ook	  bedoelt.	  Is	  het	  niet	  
duidelijk?	  Dan	  kan	  door	  aanvullende	  
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vraagstelling	  die	  bedoeling	  alsnog	  helder	  
worden.	  Voorwaarde	  is	  hierbij	  dat	  dan	  ook	  
écht	  geluisterd	  wordt	  en	  er	  niet	  allerlei	  
afleidende	  dingen	  worden	  gedaan	  zoals	  het	  
zitten	  mailen,	  sms’en,	  met	  anderen	  zitten	  
praten	  etc.	  Onprettig	  voor	  degene	  die	  aan	  
het	  woord	  is	  en	  op	  z’n	  minst	  leidend	  tot	  
misvattingen	  over	  wat	  gezegd	  wordt.	  
	  
Ook	  het	  fysiek	  elkaar	  aan-‐	  en	  in	  de	  ogen	  
kijken	  hoort	  daarbij.	  Communiceren	  is	  een	  
totaalgebeuren	  met	  alle	  zintuigen.	  Maar	  
vooral:	  communicatie	  kan	  alleen	  maar	  op	  
basis	  van	  gelijkwaardigheid	  en	  respect	  voor	  
elkaar.	  
	  
Gelukkig	  kan	  ik	  zeggen	  dat	  wij	  binnen	  de	  
Actiepartij	  op	  een	  respectvolle	  wijze	  met	  
elkaar	  communiceren.	  Als	  lokale	  partij	  
kunnen	  wij	  het	  goede	  voorbeeld	  geven	  aan	  
de	  andere	  partijen	  in	  onze	  gemeente	  en	  
hopen	  dat	  ook	  zij	  het	  belang	  van	  een	  goede	  
en	  zuivere	  communicatie	  gaan	  inzien	  en	  het	  
machtsdenken	  vanuit	  een	  superieur	  
standpunt	  verlaten.	  Dat	  zou	  onze	  Haarlemse	  
gemeenschap	  pas	  echt	  verder	  vooruit	  helpen.	  
	  
Het	  jaar	  2015	  is	  nog	  jong,	  dus	  doen!	  En	  niet	  
alleen	  voor	  2015	  maar	  ook	  daarna!	  
Een	  gelukkig	  en	  communicatievol	  jaar	  
toegewenst.	  Er	  is	  nog	  hoop…	  
	  

Raadslid	  Inge	  Crul	  en	  Schaduw	  Floor	  Tempelaars	  

	  
	  
	  
	  

Wisselcolumn:	  (bijna)	  mijn	  eerste	  
jaar	  als	  schaduwraadslid.	  	  
Door	  Floor	  Tempelaars	  
	  
Sinds	  de	  verkiezingen	  van	  maart	  zit	  ik	  als	  
schaduwraadslid	  samen	  met	  Sjaak	  in	  de	  
commissie	  samenleving.	  Ik	  viel	  met	  mijn	  neus	  
in	  de	  boter;	  als	  groentje	  kreeg	  ik	  direct	  de	  
decentralisaties	  en	  bezuinigingen	  voor	  mijn	  
kiezen.	  In	  het	  begin	  was	  dat	  soms	  
duizelingwekkend;	  ik	  had	  niet	  verwacht	  dat	  
de	  gang	  van	  zaken	  binnen	  de	  gemeenteraad	  
en	  het	  ambtelijke	  apparaat	  zo	  ingewikkeld	  
was.	  Na	  enige	  tijd	  vielen	  de	  dingen	  op	  hun	  
plaats.	  
	  
Nu	  zijn	  de	  decentralisaties	  een	  feit.	  Het	  is	  
voor	  de	  Actiepartij	  erg	  belangrijk	  dat	  er	  een	  
onafhankelijk	  meldpunt	  komt	  voor	  klachten	  
die	  te	  maken	  hebben	  met	  het	  sociale	  
domein.	  Daarom	  heeft	  Sjaak	  in	  oktober	  een	  
motie	  ingediend	  om	  een	  ‘ombudsfunctie’	  in	  
te	  stellen.	  De	  ambtenaren	  hebben	  vervolgens	  
geprobeerd	  dit	  te	  realiseren,	  maar	  dat	  is	  niet	  
gelukt.	  Tijdens	  de	  commissievergadering	  van	  
8	  januari	  kwam	  de	  voorzitter	  van	  de	  
participatieraad	  langs	  om	  in	  te	  spreken.	  Zij	  
pleitte	  namens	  de	  participatieraad	  voor	  een	  
onafhankelijk	  meldpunt,	  maar	  legde	  ook	  uit	  
dat	  een	  meldpunt	  iets	  anders	  is	  dan	  een	  
ombudsfunctie.	  Alle	  leden	  van	  de	  commissie	  
waren	  het	  hiermee	  eens.	  	  
	  
Voor	  mij	  als	  nieuw	  schaduwraadslid	  is	  het	  
soms	  lastig	  te	  begrijpen	  hoe	  dingen	  
georganiseerd	  worden	  en	  waarom	  alles	  zo	  
lang	  duurt.	  Waarom	  wordt	  zo'n	  meldpunt	  
pas	  ingesteld	  als	  de	  decentralisaties	  al	  
doorgevoerd	  zijn?	  De	  motie	  is	  al	  maanden	  
geleden	  aangenomen!	  Als	  het	  woord	  
‘ombudsfunctie’	  niet	  passend	  is,	  waarom	  
werd	  de	  motie	  dan	  aangenomen?	  En	  als	  dit	  
zo	  moeilijk	  te	  realiseren	  was,	  waarom	  kregen	  
we	  dan	  niet	  direct	  bericht	  dat	  we	  het	  beter	  
over	  een	  meldpunt	  konden	  hebben?	  Op	  deze	  
manier	  komen	  de	  dingen	  net	  te	  laat,	  missen	  
we	  belangrijke	  feedback	  en	  duurt	  het	  langer	  
voor	  we	  de	  kinderziektes	  van	  de	  
decentralisatie	  te	  lijf	  kunnen	  gaan.	  


