
Kort verslag Ingelaste bijeenkomst burgemeester en commissie Bestuur op 20 november 2020 

Aanwezig: Z. Klazes (vz), J. Wienen, I. Wisse (PvdA) M. Aynan (JouwHaarlem), S. Linder (CU), D. 

Leitner (D66), M. Otten (Liberaal Haarlem), E. de Raadt (CDA), A.F. Bloem (SP), J. Drost (GL), S. van 

de Raadt (Trots) M. Philips (griffier), D. Taets (commissiegrifier), N. Keersmaekers (Bestuursadvies, 

verslag) 

Vergadering is niet besluitvormend, maar is belegd om tegemoet te komen aan de wens van de raad 

betrokken te worden en/of vroegtijdig geïnformeerd te zijn over corona gerelateerde onderwerpen 

waarmee Haarlemmers geconfronteerd worden. Tevens biedt het de burgemeester de gelegenheid 

de bevindingen van de raadsleden bij aanstaande besluitvorming door burgemeester of college te 

betrekken.  

De voorzitter leidt de vergadering conform commissievergaderingen. 

Er wordt een geluidsopname gemaakt door de commissiegriffier (deze functionaliteit werkte alleen 

niet optimaal tijdens deze vergadering). 

Er wordt gezorgd voor een kort verslag gemaakt door de bestuursadviseur van de burgemeester.  

Vergadering wordt niet uitgezonden; er is geen geheimhouding opgelegd. 

Burgemeester dankt de raad bij voorbaat voor de snelle reactie op zijn verzoek om de bijeenkomst 

vanavond al te organiseren. 

Onderwerpen ter consultatie 

1. Aanpassing winkeltijden (er komen verzoeken in de periode van kerst en oud en nieuw extra 

afwijkingen van de openingstijden toe te staan, bijvoorbeeld ‘ s avonds na 22 uur en op kerstdag 

en nieuwjaarsdag voor 10 uur 

D66: voor ruimere openingstijden, in goed overleg met detailhandel/branches. 

CU: niet verruimen openingstijden zon- en feestdagen (kerst/oud en nieuw). Andere dagen wel 

akkoord. Vraag is wat dit betekent voor andere winkeliers. Bij voorkeur beperken tot 

levensmiddelenbranche. 

CDA: vraag is niet verrassend van grootwinkelbedrijf, gezien belang bij Haarlemse winkels is 

verruiming niet nodig, werkt extra concurrerend.  

D66: online winkelen gebeurt ook ongeacht winkeltijden 

GL: vraag logisch in de veronderstelling dat dit jaar door corona meer thuis wordt gegeten/gekookt. 

Eens met ruimere openingstijden, goed om drukte in supermarkten te spreiden.  

Liberaal Haarlem: eens met verruiming openingstijden op verzoek. Blijf goed in gesprek met branche, 

geef maximaal de vrijheid. 

PvdA: vraag komt van supermarkten, wat vinden kleinere lokale winkeliers. Voorkom dat ruimere 

openstelling supermarkten ten koste gaat van kleinere winkelier. 

JouwHaarlem: gezien corona maatregelen verruiming openingstijden prima. Voorwaarde stellen 

‘geen dwang op medewerkers’.  

Trots: eens met CDA en PvdA. 

J. Wienen dankt voor de input. Verruiming van de openingstijden is op basis van vrijwilligheid, alleen 

supermarkten hebben hierom gevraagd. Gemeente kan geen voorwaarden opleggen tav 

personeelsbeleid van bedrijven. 

 



 

2. Alternatieve activiteiten door de horeca hoe om te gaan met verzoeken  van de horeca in de 

sluitingsperiode toe te staan andere activiteiten te ontplooien zoals detailhandel, bijvoorbeeld 

kerstbomenverkoop. Dit is in normale situaties niet aan de orde, maar kan wol worden 

toegestaan. Kan nadelig zijn voor huidige ondernemers op dat terrein. 

D66: Eens met overweging burgemeester, voorkomen overlast en oneerlijke concurrentie 

GL: mogelijk is kerstbomenverkoop een minder goed idee (gezien bestaande ondernemers), maar er 

zijn a voorbeelden (bakkerij). Ruimhartig mee omgaan. 

Liberaal Haarlem: ruimhartig toestemming verlenen, maar niet teveel in de weg zitten van andere 

branches. 

CU: Eens met toestaan alternatieven, met oog voor veiligheid en concurrentie 

SP: Eens met ruimhartig toestaan, mits activiteiten niet te veel publiekstrekkende werking hebben. 

CDA: Eens, maar houdt rekening met ongewenste concurrentie in de praktische uitwerking. 

Trots: eens met toestaan alternatieve activiteiten, maar wat als je geen terras hebt? 

PvdA: eens met toestaan, kan afstandscriterium ingesteld om ongewenste concurrentie te 

voorkomen? 

Jouw Haarlem: prima. 

 

Onderwerpen ter Informatie. 

Intrekken fietsverbod Lange Veerstraat e.o. (zie ook Raadsaam)   

Uit de evaluatie bleek dat handhaving onevenredig inspanning vergde, fietsverbod op meeste  

momenten ook niet nodig. Idee is om op momenten dat het wel gewenst zou zijn (terrassen weer zijn 

toegestaan) een meer fysieke barrière te plaatsen, hierover wordt nog overlegd. 

Alle aanwezigen zijn positief over het intrekken van het fietsverbod. D66 vult aan dat dit later ook 

niet meer ingesteld moet worden.  

Liberaal Haarlem is voorstander van uitgebreide terrasmogelijkheden met name op de drukke 

momenten op do t/m zo en daarmee voor fysieke barrière. 

Ook Jouw Haarlem is vöór fysieke barrière bij de toegangen. 

 

3. Promotiecampagne Haarlem Marketing Koop lokaal  

Alle aanwezigen zijn positief over de campagne, CDA vult aan dat nadruk op lokale winkels moet 

liggen, niet op de ketens.  

Burgemeester dankt alle aanwezigen voor gemaakte opmerkingen. Belangrijke overweging is het 

voorkomen van publiekstrekkende werking bij 2. Wat betreft de genoemde concurrentie-

overwegingen merkt hij op dat die voor de lokale overheid niet als pro of contra-argument mogen 

gelden.  

De bijeenkomst wordt gesloten. 


