Voorzitter,
Afgelopen zaterdagochtend aan de ontbijttafel hebben mijn vrouw
en ik besloten dat ik vanavond afscheid neem van de leukste baan,
die ik in mijn arbeidzaam leven tot nu toe heb gehad.
Sinds een aantal maanden is er een lastercampagne gaande tegen mijn
persoon. Deze campagne, onder aanvoering van de VVD, geholpen door
onder meer een fractielid van D66 is ingegeven door frustratie over het
niet meedoen van de VVD aan deze coalitie enerzijds en de uitslag van
de kandidaatstellingsprocedure bij D66 anderzijds. Bij deze campagne is
geen enkel middel onbenut gebleven om mij in een kwaad daglicht te
stellen. De campagne, die overigens knap is uitgevoerd, diende geen
enkel ander doel dan het beschadigen van mijn persoon.
Onder deze omstandigheden is het voor mij niet langer mogelijk mijn
werk naar behoren te doen. Ziet u mijn aftreden vanavond dan ook als
een wake-up call: het politieke debat dient over inhoud te gaan, niet over
aanvallen op de persoon.
Vanavond debatteert u over de collegebrief aan de heer Ton F. van Dijk
met betrekking tot onze brief van 4 september jl. inzake Land in Zicht,
mijn rol en de rol van de heer van Dijk daarin. Over de brief is nogal wat
ophef gemaakt. Ook hier had ik het graag over de inhoud gehad.
Jammer dat dhr. Van Dijk de bandopname niet openbaar wil maken. Het
debat had dan over de feiten kunnen gaan.
Omdat ik u toch de mogelijkheid wil geven om uzelf een beeld te vormen
van de context van het gesprek vind ik het belangrijk dat u wel over alle
informatie beschikt.
Om die reden wordt nu de passage die betrekking heeft op de vestiging
van sociale woningbouw bij Land in Zicht uitgedeeld.
Nadere toelichting is volgens mij niet nodig. U bent uitstekend in staat uw
eigen beoordeling over de feiten te maken.

Twee jaar geleden bij het afscheid van mijn vader was het thema
‘Het is wat het is zegt de liefde.’ Het is een gedicht van Erich Fried.
Parafraserend zeg ik nu:
Het is wat het is, wat rest is dankbaarheid en respect.
Dankbaarheid:
-

Voor het feit dat ik dit werk 4,5 jaar heb mogen doen;

-

Voor het feit dat ik de afgelopen jaren al die leuke, gekke, lastige
en constructieve Haarlemmers heb ontmoet en met hen de dialoog
heb kunnen aangaan. We hebben de procedures zo veranderd dat
participatie plaats vindt op het moment dat het er nog toe doet, de
werkateliers, denkpiste’s, digitale participatie in de Kleverlaanzone,
kortom allerlei middelen om de burger bij het bestuur te trekken.

-

Voor de contacten met al die maatschappelijke partners –
corporaties, ontwikkelaars, wijkraden-, die ons Haarlem helpen te
maken tot wat het is; We hebben, ondanks de crisis op de
bouwmarkt toch nog mooie projecten kunnen realiseren: het plan
aan de Scheepmakersdijk is in aanbouw, de Zuidstrook is al deels
opgeleverd, vanmiddag nog heb ik weer een deeltje van de Entree
mogen openen, vorige week nog het hoogste punt van een van de
torens aan de Azieweg, kortom er gebeurt nog van alles in de stad.
Naast het bouwen hebben we ook veel aandacht besteed aan de
kwaliteit van de ruimtelijke ontwikkeling van de stad: de Nota
Ruimtelijke Kwaliteit, de Nota Cultureel Erfgoed, de Structuurvisie
Openbare Ruimte, de wensen die wij hebben voor Haarlem-Oost:
er is goed nagedacht over de toekomst van de stad.

Ik heb Respect:
-

Voor de fracties uit de raad, die elk op hun eigen manier, een
bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de stad.

-

Voor de ambtenaren, die onder soms moeilijke omstandigheden,
hun werk doen. We hebben barre tijden achter ons en afscheid
genomen van meer dan 150 mensen. Dat is niet niks.

-

Voor Maaike Pippel en Martijn Brabander, die samen met hun toen
toekomstige coalitiegenoten, een mooi collegeprogramma in elkaar
hebben getimmerd. Daar gaat Haarlem nog veel plezier van
beleven!

-

Voor mijn collega’s in het College. Het was een eer en een
genoegen om met jullie te mogen werken. Ondanks de soms
lastige omstandigheden hebben wij steeds met veel plezier en
respect voor elkaar samengewerkt. Jullie solidariteit heeft mij zeer
geholpen.

-

En tenslotte voor mijn vrouw en zoons, die ongewild en onterecht
ook zijn blootgesteld aan de negatieve berichtgeving. Zij zijn mij
zeer tot steun geweest.

Geachte leden van de Raad.
De komende periode wordt er één van grote opgaven: het sociaal
domein, de financiën op orde, de discussie over overhead, vastgoed, de
samenwerking in de regio en de MRA, de samenwerking met Zandvoort
en nog veel meer. Spannend, uitdagend en fantastisch om aan mee te
kunnen werken.
Ik wens u van harte toe dat u die taken in een constructieve sfeer ter
hand zult kunnen nemen. Haarlem heeft dat nodig en verdient dat ook.
Ik zal daar helaas als wethouder geen rol meer bij spelen.
Het is wat het is.

