
 
 
Schriftelijke vragen ex artikel 38 Reglement van Orde Haarlem over lokale/regionale corona-
maatregelen  
 
Op donderdag 6 augustus jl. maakte de minister-president tijdens een persconferentie bekend dat 
burgemeesters voortaan in (veiligheids)regionaal verband (of op lokaal niveau) 
(maatwerk)maatregelen mogen treffen tegen corona.  
 
Uit een “rondgang” door NH Nieuws, later die avond, bij onder meer de (waarnemend) voorzitters 
van de diverse Veiligheidsregio’s in Noord-Holland, bleek dat er in het geval van de Veiligheidsregio 
Kennemerland, waar Haarlem onder valt, vooralsnog geen regionale maatregelen worden getroffen 
in aanvulling van de geldende landelijke maatregelen.  
(https://www.nhnieuws.nl/nieuws/271074/veiligheidsregios-volgen-landelijke-lijn-nog-geen-plannen-
voor-mondkapjesplicht).  
 
 
PvdA Haarlem heeft de volgende vragen over eventueel te treffen lokale/regionale corona-
maatregelen voor Haarlem:  
 

1. Hoe wordt de burgemeester/het College betrokken bij de besluitvorming door de 
voorzitter van de Veiligheidsregio Kennemerland, over corona-maatregelen die (ook) 
Haarlem raken?  
 

2. Is het juist dat onze burgemeester op grond van de Wet op de Veiligheidsregio’s 
schriftelijk bezwaar kan maken, als hij/ons College het niet eens is met een eventueel 
door de voorzitter aan Haarlem op te leggen maatregel?  

 
3. Is het College het met PvdA Haarlem eens dat lokale democratische borging van 

bijvoorbeeld een mondkapjesplicht (/-experiment) voor Haarlemmers, door de 
Haarlemse Raad (voorafgaand) bij de besluitvorming te betrekken, van groot belang 
is?  

 
4. Hoe zal de Raad door de burgemeester/het College (voorafgaand) worden betrokken 

bij de besluitvorming over lokale/regionale corona-maatregelen voor Haarlem?  
 

5. (Ten tijde van het belrondje door NH Nieuws (hierboven) dus nog niet, maar) heeft 
de Veiligheidsregio Kennemerland, of heeft de burgemeester/het College 
regionale/lokale maatregelen in voorbereiding? 

 
6. Kunt u aangeven op welke wijze wordt gecontroleerd of er voldoende afstand wordt 

gehouden in horecagelegenheden en of de contactgegevens van de bezoekers 
worden verzameld?  

 
7. Kunt u aangeven of er binnen de Veiligheidsregio Kennemerland toereikende 

personeelscapaciteit is bij de GGD om voldoende bron- en contactonderzoek uit te 
voeren? Bij hoeveel besmettingen per dag is deze capaciteit niet meer toereikend? 



8. Kunt u aangeven bij welke waarden (aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en IC-
opnames) er aanvullende handhavingsmaatregelen worden genomen, en zo ja, 
welke? Bij welke signalen onderneemt de burgemeester actie, en bij welke de 
Veiligheidsregio Kennemerland? 
 

9. In de zomer is er soms veel verkeer richting het strand. Hoe wil de Veiligheidsregio 
Kennemerland dit extra verkeer faciliteren – met bijvoorbeeld extra treinen – in 
plaats van deze drukte te ontmoedigen? 
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