INTERVIEW ✶

Jack van der Hoek
en Merijn Snoek
Beste wethouder en beste raadslid
Wie waren de beste lokale
volksvertegenwoordigers in 2012? Wie blonk uit
en wist zich te onderscheiden van andere
politici? Jack van der Hoek (D66) kwam als
beste wethouder uit de bus en voor het derde
achtereenvolgende jaar werd Merijn Snoek
(CDA) verkozen tot beste Haarlemse raadslid.
Met het oog op de naderende
gemeenteraadsverkiezingen trokken we Jack en
Merijn even aan hun jasje voor een interview.
Haarlems Dagblad schrijft jaarlijks een verkiezing
uit onder Haarlemse politici. Wie is de beste
wethouder en wie het beste raadslid van het
jaar? Eind 2012 werd voor de achtste keer deze
verkiezing georganiseerd. “Ik heb wethouder
Ewout Cassee van zijn troon gestoten. Maar
dat kan hij best hebben, hoor”, glimlacht Jack.
“Hij reageerde heel sportief en was opgetogen
dat de titel binnen D66 bleef. Ik was verrast en
het is prachtig om hiermee het jaar af te sluiten.
Het is een eervolle benoeming die ik met
gepaste trots draag.” Merijn: “We zijn continu
bezig om meer profiel te geven aan de lokale
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politiek. Wat wordt er nu eigenlijk gedaan om
de lokale politiek zichtbaar en interessant te
maken? Nou, onder andere deze verkiezing
dus, waarin lokale politici voor het voetlicht
worden gebracht. Er wordt een gezicht gegeven
aan lokale volksvertegenwoordigers. Overigens
word je tijdens de eerste raadsvergadering na
de verkiezing keihard aangepakt. Zo van ‘Oh,
dus jij denkt dat je het beste raadslid bent? Kom
maar op!’ Op alles wat je zegt, word je gepakt
en waar mogelijk volledig neergesabeld. Maar
dat moet je ook wel kunnen hebben, hoor.”
Toegankelijk
Jack van der Hoek is als wethouder
verantwoordelijk voor Welzijn, WMO, Sport,
Gezondheid, Dienstverlening en Communicatie.
Uit de verkiezing kwam naar voren dat hij
wordt gezien als degelijk, rustig en toegankelijk.
Kan hij zich daarin vinden? “Ja, ik herken mezelf
in deze kwalificaties. Natuurlijk ben ik niet altijd
rustig, maar door de bank genomen wel. Door
middel van deze verkiezing word ik eigenlijk
bevestigd in mijn wijze van besturen. De manier
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Jack van der Hoek:
‘Het is een eervolle benoeming die
ik met gepaste trots draag’

waarop ik bezig ben met de invulling van mijn
wethouderschap spreekt blijkbaar mensen
aan en wordt gewaardeerd. Ik vergelijk mezelf
wel eens met een diesel. Allereerst stort ik
me in een onderzoekende fase en neem daar
de tijd voor. Ik wil weten wat er speelt en
welk probleem we nu eigenlijk op proberen
te lossen. Uiteindelijk zie ik het gehele plaatje.
Als ik eenmaal ben opgewarmd, ga ik over tot
handelen. In mijn stijl van besturen zou ik niet
zozeer iets willen veranderen. Wel moet ik me
er soms bij neerleggen dat ik door tijdgebrek
niet alles kan aanpakken. Ik kan ook niet binnen
24 uur op alles reageren en dat is soms lastig te
accepteren.” Merijn haakt in: “Heel herkenbaar!
Ik baal van iedere wijkraadvergadering of
opening waar ik niet bij kan zijn. Soms ben ik
ergens anders voor het raadswerk, maar soms
ook thuis bij mijn kinderen. Ook heel belangrijk,
natuurlijk. Het lukt gewoon niet om overal bij
te zijn. Soms moet je een stapje terug doen,
anders wordt het gewoonweg te veel.”
Uit de band springen
Hoe voelt het nu eigenlijk om een
voorbeeldfunctie te hebben? “Ik heb ooit in
het kader van mijn studie een masterscriptie
geschreven over integriteit”, vertelt Jack.
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“Conclusie: alles wat je doet, moet het daglicht
kunnen verdragen. Er zijn grenzen die je niet
mag overschrijden. Zeker niet als bestuurder.
Zo loop ik bijvoorbeeld niet door rood.
Als wethouder lig je namelijk onder een
vergrootglas. We vervullen simpelweg een
voorbeeldrol en dienen dag in, dag uit binnen
bepaalde marges te blijven. Maar dat hoort
bij een openbare functie en daar ben ik me
al zestien jaar van bewust. Het kost me geen
enkele moeite, hoor, en het betekent natuurlijk
niet dat je een saai leven hoeft te leiden.
Ondanks alles voel ik me niet zo beperkt dat ik
mezelf niet kan zijn of niet kan ontspannen in de
stad. Als ik bijvoorbeeld met onze band Fox and
the Mayors, waarvan ook burgemeester Bernt
Schneiders deel uitmaakt, aan het optreden ben,
dan kan ik mij gewoon volledig geven. Dan sta ik
daar absoluut niet met de gedachte ‘Ik sta hier
als wethouder’. Dan geniet ik volop, net als ieder
ander die op het podium staat.”
Drie op een rij
Merijn wordt geprezen om zijn
welbespraaktheid, dossierkennis en zijn manier
van constructief oppositie voeren. Voor de
derde maal op rij sleepte hij de titel in de
wacht. Hoe voelde dat? “Gek! De eerste keer

zat ik net in de raad en vond ik het allemaal
heel spannend. Je doet je werk met hart, ziel
en zaligheid, en dan is het allemaal nog maar
afwachten hoe het gaat. Ik heb er zelf veel
plezier in en ga er helemaal voor. En dan is het
heel fijn als het ook wordt opgepikt! Voordat
ik actief was in de lokale politiek, zag ik de
benoeming van Tenda Hoffmans tot beste
raadslid van het jaar. Ik weet nog dat ik toen
dacht: ‘Fantastisch, je zal het maar worden!’ Toen
ik een paar jaar later zelf beste raadslid werd, lag
ik ’s nachts toch maar even trots in bed. Ik vind
het oprecht erg leuk. Drie jaar achter elkaar
wordt niet minder leuk. Maar ik ben het wel
eens met de mensen die zeggen dat een ander
het ook wel eens een keertje mag worden.
Nieuwe mensen
Er zitten namelijk heel veel mensen in de raad
die keihard werken. Er zijn veel talentvolle,
nieuwe mensen die het hartstikke goed doen
en het net zo zeer verdienen. En ik zie heus wel
verbeterpunten bij mezelf. Ik neem me dikwijls
voor om rustig te blijven in de raad. Mezelf niet
mee te laten slepen in discussies.
Maar dan gaat mijn bloed koken en dan duik ik
er weer bovenop. Het zou effectiever zijn als
ik mezelf beter zou kunnen doseren.

Mijn emoties en bevlogenheid laten zien bij
onderwerpen die me aan het hart liggen en
die echt van belang zijn.”
Mooier maken
Waar kijken Jack en Merijn met trots op terug?
“Er zijn veel veranderingen gaande binnen het
sociale domein”, aldus Jack. “Er waait nu een
andere wind en daar horen beperkingen bij. De
overheid moet door allerlei omstandigheden de
kanteling maken van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen
dat’. We vragen veel meer van de burgers en
moeten bouwen op hun betrokkenheid. Wat
kan de burger zelf en binnen een netwerk?
We doen als raad en college een beroep op
de inwoners van Haarlem om te zorgen voor
elkaar. Die slag zijn we met elkaar aan het
maken. Zo hebben we subsidies beschikbaar
gesteld voor samenwerkingsprojecten in de
stad die bijdragen aan sociale veranderingen.
Verder ben ik trots op het feit dat we samen
met de raad het mogelijk hebben gemaakt
om voldoende budget vrij te spelen om de
Duinwijckhal te realiseren. Dit stond al heel lang
op onze politieke agenda.” Merijn: “Daar kan
ik me volledig in vinden. We hebben destijds
tijdens de verkiezingen een belofte gedaan. Hoe
kunnen we de Duinwijckhal op poten krijgen?
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Merijn Snoek:
‘Hoe meer aandacht voor lokale
politiek, hoe beter!’

Zowel de oppositie als de coalitie heeft hier
hard aan getrokken en het is gelukt. Verder
heb ik me onder andere hardgemaakt voor
speelplekken en de meeuwenproblematiek.
Maar je hebt ook teleurstellingen te verduren.
Sommige dossiers verlies je, zoals de verruiming
van de zondagopenstelling. Daar heb ik keihard
aan gewerkt, en die heb ik op een paar
stemmen na verloren. Dat vond ik heel lastig,
want daar zat ik ook emotioneel in. Ik vind het
doodzonde dat al die kleine winkeltjes onder
druk komen te staan bij verruiming van de
zondagopenstelling. Je wilt de stad een bepaalde
richting op sturen en als dat dan niet lukt, vind ik
het oprecht jammer. Het is soms frustrerend dat
het met kleine beetjes lukt vanuit de oppositie.
Tenslotte ga je toch de politiek in om Haarlem
een beetje mooier te maken.”
Gas geven
Wat staat er komend halfjaar nog allemaal
op het programma voor Merijn en Jack? “We
presenteren eind dit jaar de begroting aan de
gemeenteraad”, licht Jack toe. “We hebben
deze periode al een mega-operatie rondom de
bezuinigingen gehad. Allereerst een bezuiniging
van 35 miljoen en daarna tot twee keer aan
toe 8 miljoen in 2013 en 2014. Het is enorm
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wat we allemaal voor elkaar moeten boksen.
Daar moeten we nog een aantal slagen in
maken, mede met het oog op de volgende
collegeperiode. Ook de komende begroting
wordt er namelijk een die niet mis wordt. Voor
het college betekent het dus veel werk aan
de winkel.” Merijn: “Het CDA en de coalitie
kunnen het op heel veel onderwerpen wel
vinden met elkaar. Maar het is niet zo dat we
als oppositie met een vlaggetje langs de kant
staan te zwaaien en zeggen: ‘Ga zo vooruit’.
We hebben ook onze eigen boodschap en we
hebben de afgelopen jaren helaas niet alles uit
kunnen voeren. Ik hoop overigens nog wel dat
we dit jaar op een ander systeem voor het
loten kunnen komen. Het is ons al jaren een
doorn in het oog dat leerlingen moeten loten
om toegelaten te worden tot de middelbare
school van hun keuze. Het is teleurstellend dat
daar nog altijd geen spijkers met koppen zijn
geslagen. Oké, het is complex en er zijn geen
makkelijke oplossingen te verzinnen. Maar daar
moeten we gewoon nog even met zijn allen gas
op geven. Samen met D66 en het VVD willen
we dit oppakken.”
Verkiezingstijd
Er breekt volgend jaar een spannende periode

aan. De gemeenteraadsverkiezingen staan
namelijk weer op het programma. “Door
mijn werk als wijkwethouder van stadsdeel
Noord merk ik steeds vaker dat mensen pas
getriggerd worden over onderwerpen in hun
fysieke leefomgeving”, besluit Jack. “Natuurlijk
is dat volkomen begrijpelijk, maar u kunt ook
meepraten en beslissen over alledaagse zaken.
Wat gebeurt er bijvoorbeeld op het gebied
van onderwijs en zorg in uw stad? Welke
richting wil je dat deze stad uitgaat? En wat
gaat de gemeente daaraan doen?” Merijn:
“Je hebt daadwerkelijk een stem tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen. Oriënteer je dus
ook lokaal, zodat we hier samen aan kunnen
bouwen. U kunt u echt iets betekenen voor
uw stad en het welzijn van anderen. Oké,
misschien hebben burgers nog geen duidelijk
beeld wat een raadslid doet. Ik hoop daarom
van harte dat Haarlem105 de kans krijgt om
raadsvergaderingen uit te zenden. Hoe meer
aandacht er is voor lokale politiek, hoe beter!”
Stevenen Jack van der Hoek en Merijn Snoek
ook dit jaar weer op de overwinning af?
Het is afwachten geblazen. ✶

