Dames en heren, vrienden van Haarlem, hartelijk welkom allemaal en ik blij dat u allemaal
bent gekomen om samen het nieuwe jaar in te gaan en om elkaar en onze stad het allerbeste
toe te wensen.
We zijn net de drempel over en we hebben het jaar 2014 achter ons gelaten. En dat was een
jaar waarin de zon uitbundig scheen. Ook in Haarlem en het is verheugend dat het over het
algemeen heel goed gaat met onze mooie stad. Maar dat is niet altijd en voor iedereen het
geval.
Het onbetwiste dieptepunt in het vorige jaar was natuurlijk de ramp met de MH17, die ook
Haarlem trof. De familie Van Veldhuizen verliet hun huis aan de Nieuwe Gracht om op
vakantie te gaan maar keerde er nooit meer terug. Dat had een grote impact. Bij de familie en
vrienden, bij collega’s op het werk en bij de kinderen en leerkrachten op basisschool De
Kring, waar de twee kinderen van het gezin tot op de dag van vandaag worden gemist. Het
was goed dat we als stad iets konden doen. Op 23 augustus organiseerden we samen met de
familie een herdenkingsdienst in een overvolle Bavo aan de Leidsevaart. Het medeleven
vanuit de Haarlemse gemeenschap heeft de familie goed gedaan.
Maar het leven gaat door.
Gelukkig geldt dat ook voor de provincie Noord-Holland die als het aan minister Plasterk had
gelegen was opgeheven om op te gaan in een grootschalig landsdeel. De onvermijdelijke
stranding van dit megalomane plan kwam gelukkig snel en daarom is en blijft Haarlem
gewoon de hoofdstad van Noord-Holland. Inmiddels is aan de Dreef recent een heuse
Haarlemzaal ingericht om de goede banden tussen de beide besturen te benadrukken.
Het politieke leven echter, ging niet voor iedereen door!
Want U weet, in maart waren er verkiezingen en daardoor zwaaide een grote groep
oudgedienden af om plaats te maken voor nieuwkomers. Ik heb de indruk dat de meeste
nieuwe raadsleden inmiddels goed zijn geland en het werk in de vingers beginnen te krijgen.
Hulde daarvoor. Het vergt veel van de nieuwe raadsleden om al die dossiers te doorgronden,
om de hoofdlijnen te zien en om een netwerk in de stad op te bouwen en te onderhouden. Het
zou mooi zijn als de raadsleden zich konden verheugen in nog wat meer maatschappelijke
waardering voor het vele werk dat zij vaak naast een baan voor de stad verzetten.
Nieuw leven was er ook voor het dagelijks bestuur van de stad. Er trad een nieuw college van
B en W aan dat werd verjongd en gefeminiseerd. Er zit een nieuwe ploeg die er zin in heeft en
die goed met elkaar door een deur kan. En we zijn met het aantreden van Jeroen van Spijk
weer op volle sterkte. De eerste resultaten mogen er zijn!
Er werd hard gewerkt om ons voor te bereiden op de nieuwe zorgtaken waarvoor we per 1
januari verantwoordelijk werden. Alles is goed voorbereid en we staan in de startblokken om
ervoor te zorgen dat iedere stadgenoot de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft.
Het betreft een mega-operatie waar zeker ook risico’s aan zitten. Maar we hebben er alles aan
gedaan om die zoveel mogelijk te beperken. Bijzonder is ook om te melden dat we die taken
ook voor Zandvoort uitvoeren en dat de Zandvoortse ambtenaren die dit werk doen op 1
januari in Haarlemse dienst zijn gekomen.
Ook de zorg voor de Haarlemmers die dak- of thuisloos zijn kan de komende tijd een impuls
krijgen omdat we erin zijn geslaagd om een nieuwe fatsoenlijke opvanglocatie te vinden.
En het is mooi dat er vorige maand een Lokaal Sociaal Akkoord is afgesloten waarbij de
gemeente en het bedrijfsleven zich inspannen om zoveel mogelijk mensen aan het werk te

helpen. Een pluim voor het Haarlemse bedrijfsleven dat snel en graag meewerkte om deze
verantwoordelijkheid op zich te willen nemen.
Maar zoals gezegd; niet voor iedereen ging het politieke leven door in 2014.
Recent verloren we een wethouder en in samenhang daarmee raakte de fractie van D66 diep
verdeeld, waardoor uiteindelijk vier fractieleden opstapten en een fractielid zich afsplitste.
Een unicum in de Haarlemse politiek volgens een scenario dat de schrijvers van de
televisieserie Borgen niet hadden kunnen verzinnen. We hopen allemaal dat de grootste partij
in de Haarlemse gemeenteraad zich weer snel zal herstellen en een stabiele pijler onder ons
stadsbestuur zal zijn. Heel veel succes daarbij en ik wens u rust in de tent. Want, zoals laatst
iemand zei, D66 is de partij van de bestuurlijke vernieuwing. Maar dit ging wel erg hard
allemaal.
Dames en heren, we kunnen vaststellen dat integriteit nu een belangrijk issue is in de
Haarlemse politiek. Helaas komt het steeds vaker voor dat de integriteit van bestuurders en
ook die van ambtenaren ter discussie wordt gesteld. Maar laten we er blij om zijn dat er in
Haarlem naar mijn weten nooit objectieve integriteitschendingen van bestuurders zijn
voorgekomen en dat moeten we vooral zo houden.
Interessant in dit verband is dat de Gemeentewet op het punt van integriteit wordt
aangescherpt en de burgemeester de opdracht krijgt om toe te zien op de integriteit van het
bestuur. De burgemeester moet er dus op toezien dat wethouders en raadsleden zich integer
gedragen. Dat kan best lastige situaties opleveren.
Natuurlijk niet als er iemand met z’n vingers in de kas zit of bijvoorbeeld oneigenlijk gebruik
maakt van gemeentelijke voorzieningen. Dan is het voor iedereen duidelijk. Maar heel vaak is
er sprake van een grijs gebied.
De een vindt iets niet integer terwijl de ander vindt dat het gewoon moet kunnen. In zo’n
situatie kan de burgemeester in een pijnlijke spagaat terechtkomen. Want de burgemeester is
natuurlijk eerst en vooral voorzitter van het college. Vanuit die positie zal de burgemeester
een grote loyaliteit met de wethouders aan de dag leggen. Dus als de aanval op een wethouder
wordt geopend zal de burgemeester de natuurlijke neiging hebben om loyaal te zijn aan de
wethouder en hem of haar te steunen. Zeker als de andere wethouders dat ook doen. Aan de
andere kant zal de burgemeester afstand moeten houden en objectief moeten blijven vanuit
zijn toezichthoudende rol.
Dat is lastig. Want als je te loyaal bent dan ben je niet meer objectief. En als je te objectief
bent dan ben je al snel niet meer loyaal. De kans dat een burgemeester het dan goed doet is
niet zo heel groot. Het wordt dansen op het slappe koord of in het ergste geval een kwestie
van dansen op de vulkaan. Een lastig dilemma waarvan ik hoop en verwacht dat het zich niet
voor zal doen.
Maar dames en heren, nu eens even iets heel anders.
Het is nog niet zo heel lang geleden dat over Haarlem werd beweerd dat het een wat naar
binnen gekeerd stadje zou zijn dat wordt bevolkt door een stelletje Houten Haarlemmers.
Die tijd is nu wel over lijkt mij. De luiken staan wagenwijd open en de Houten Haarlemmer is
definitief ten graven gedragen. Dat hebben we vorige maand gezien tijdens 3FM Serious
Request en heel Nederland keek mee.
Het was fantastisch dat we een week lang het middelpunt waren van een actie om heel veel
geld in te zamelen voor misbruikte vrouwen en kinderen in oorlogsgebieden. Die actie heeft
veel geld opgeleverd. Maar ook heel veel saamhorigheid en binding in de Haarlemse
gemeenschap en in de regio. Al die mooie acties van scholen, van verenigingen en bedrijven

hebben weer tot nieuwe positieve verbanden geleid die naar ik hoop nog lang zullen
beklijven.
En tegelijkertijd heeft onze stad laten zien dat we hier wel het een en ander kunnen
organiseren. Een miljoen bezoekers in de stad en eigenlijk geen noemenswaardige incidenten.
En dat vooral dankzij een goede voorbereiding. Hulde aan iedereen die daaraan heeft
bijgedragen. De verleiding is groot om mensen te noemen maar dat doe ik niet omdat het echt
een collectieve prestatie was. Achter de schermen hoorden we van mensen van 3FM dat zij
tegen hun mensen zeiden: ‘Zoals het in Haarlem was, zo wordt het nooit meer!’ Een groter
compliment konden we niet krijgen.
En dames en heren, dan was er natuurlijk de mooie bijvangst dat Haarlem even goed op de
kaart kon worden gezet. Voor zover dat nog nodig was want Haarlem staat inmiddels wel op
de kaart. Veelvuldig als decor in televisieseries, maar ook te zien in de bioscopen; in 2014 in
de Kenaufilm en recent in de film Pak van m’n Hart. Die mooie beelden dragen bij aan onze
bekendheid en populariteit en hebben een grote aantrekkingskracht op toeristen die voor onze
economie steeds belangrijker zijn geworden en die graag naar Haarlem komen. Zo ook de
internationale toerist die vanuit Amsterdam steeds vaker Haarlem aandoet, waardoor je ‘s
zomers op de Grote Markt zo’n beetje alle wereldtalen hoort.
Samen hebben we Haarlem denk ik goed neergezet als een fraaie gastvrije stad met een warm
hart voor het goede doel. Maar beelden zeggen vaak meer dan woorden. En twee beelden
trokken veel aandacht in het afgelopen jaar. Het beeld van Loutje met z’n lichtgitaar op de
Grote Markt. En natuurlijk het prachtig herstelde beeld van onze vrienden uit de Camera
Obscura. Van Stastok en Kegge, van Nurks en het diakenhuismannetje. Zij staan te pronken in
de Haarlemmerhout.
Twee beelden die beide oer-Haarlems zijn. Het ene verbeeldt het oude, statige Haarlem van
de Houten Haarlemmers. En het andere het nieuwe creatieve en dynamische Haarlem.
Beide beelden zijn mooi en hebben hun eigen aanhang. Maar als ik mag kiezen, doe mij dan
maar Loutje die op z’n lichtgitaar de Harlem Shuffle speelt.
Dames en heren, ik rond af: we hebben een pracht van een stad met een heleboel
Haarlemmers die van hun stad houden en zich voor hun stadgenoten in willen zetten.
Dat is verheugend om te zien. Zeker ook daar waar mensen bereid zijn om anderen te helpen.
Niet iedereen gaat het voor de wind of heeft voldoende eigen kracht - of talent en kans - om er
zelf iets goeds van te maken. Soms is het nodig om even op de fiets te worden geholpen en
een duwtje in de rug te krijgen. Gelukkig zijn er heel veel duwers in Haarlem die paraat staan.
Samen zetten we er zo dagelijks de schouders onder waardoor het hier voor iedereen goed
toeven zal zijn. Ook weer in 2015, waarin u wat mij betreft allen de titel van Haarlemmer van
het van het jaar verdient! Dus namens uw stadsbestuur: veel geluk en voorspoed in het nieuwe
jaar!
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