
Corona-vragenuur commissie Bestuur 11 februari 
PvdA 
Mogelijk kan er in de komende weken in Haarlem geschaatst worden op natuurijs.  
Tot in elk geval 2 maart geldt de lockdown/ gelden de coronamaatregelen. 
En tot in elk geval 10 februari de avondklok. 
 
Op KNSB.nl staat over schaatsen in coronatijd het volgende:  
- Wedstrijden en toertochten zijn vergunning plichtige evenementen, en die zijn niet toegestaan 
tijdens de lockdown, dus verboden tot 2 maart. Ook groepslessen en trainen zijn niet toegestaan.  
- Natuurijsbanen zijn wel toegestaan. Daarop mogen max 2 personen met elkaar schaatsen, op 
minimaal 1.5 meter afstand van elkaar. Kinderen t/m 17 jaar mogen wel buiten schaatsen in 
teamverband. 
 
Vraag:  
- Hoe wil de burgemeester omgaan met schaatsen op natuurijs, gedurende de lockdown/ tot 2 
maart?  
- Is er toezicht? Wordt de toegang gereguleerd, en zo ja: hoe? 
 
Trots Haarlem 
De Corona Spoedwet ( TWM Covid-19: Tijdelijke Wet Maatregelen, onderdeel Gezondheidswet ), zou 
beoordeeld worden en instemming worden gevraagd aan de Tweede Kamer. Niet gebeurd. 
De Corona Spoedwet is 1-12-2021, zonder instemming van de Tweede Kamer ingevoerd. 
Overeengekomen is evaluatie om de 3 maanden. Dit gebeurt niet. Tegendeel: de Corona Spoedwet 
wordt zonder instemming van de Tweede Kamer automatisch verlengd tot 1 juni 2021. 
Vragen: 
1. Bent u op de hoogte van bovenstaande informatie over de Corona Spoedwet? 
2. Klopt de informatie, dat de Tweede Kamer instemming moet verlenen, voordat goedkeuring wordt 
verleend aan deze tijdelijke wet TWM Covid-19? 
3. Klopt het, dat de TWM Covid-19 om de 3 maanden geëvalueerd behoort te worden, door de 
Tweede Kamer? 
4. Klopt het, dat de Tweede Kamer in haar rol wordt gepasseerd in kader van de Corona Spoedwet? 
5. Kan u aangeven, waarom Minister De Jonge automatisch de TWM Covid-19 met 3 maanden 
verlengd tot 1 juni 2021, en daarmee de Tweede Kamer passeert? 
6. Kan u expliciet aangeven waarom de TWM Covid-19 wet nodig is, terwijl de rechter eerder in 2020 
een Uitspraak deed, dat de Noodverordening voldoende ruimte biedt, om met de huidige Corona 
situatie om te gaan? 
7. Wanneer de Tweede Kamer buiten spel is gezet m.b.t. Corona Spoedwet, wat is dan de 
inhoudelijke rol nog van volksvertegenwoordiging? 
8. Wanneer deze Corona Spoedwet wordt verlengd tot 1 juni, biedt dit dan mogelijke ruimte, om de 
Tweede Kamer verkiezingen te verdagen voor onbepaalde tijd? 
 
ChristenUnie 
Stem in de Stad mag Haarlemse daklozen vanwege de coronaregels niet binnen ontvangen. Is de 
burgemeester bereid dit wel toe te staan zolang de temperaturen onder het vriespunt zijn? En zijn er 
momenteel voldoende slaapplekken voor daklozen in de stad? 
 
D66 
De landelijke verkiezingen 
Is Haarlem voldoende voorbereid op Corona-proof stemmen? 
Zijn er voldoende vrijwilligers en reserves? 

http://knsb.nl/


Zijn er voldoende locaties? 
Gaat Haarlem nog een alternatieve stemmanier (walk-through, bike-through of ride-through) 
organiseren? https://www.ad.nl/utrecht/bij-deze-drive-thru-kun-je-tijdens-de-tweede-
kamerverkiezingen-coronaproof-stemmen-vanuit-je-auto~aee8abff/ 
 
PvdA 
Eerder dit jaar reguleerde de burgemeester het aantal schaatsers dat i.v.m. de coronamaatregelen 
per uur toegang krijgt tot de IJsbaan Haarlem. 
https://www.nu.nl/haarlem/6102141/burgemeester-wienen-wil-maximaal-100-schaatsers-per-uur-
op-ijsbaan-haarlem.html 
100 schaatsers per uur op de 400 m. baan werd afgestemd binnen onze veiligheidsregio tussen de 
ijsbanen van Alkmaar, Hoorn en Haarlem die tijdens de lockdown open mogen zijn.  
 
Op KNSB.nl wordt het voorbeeld genoemd van de ijsbaan in Utrecht. Met de veiligheidsregio daar is 
afgesproken dat er 125 schaatsers per uur op de 400 m. baan mogen zijn: 
"Als uitgangspunt wordt gesteld dat een sporter minimaal 35 vierkante meter ruimte nodig heeft om 
vrijuit te kunnen schaatsen en de 1,5 m te borgen. In dat geval zou je op een 400m baan maximaal 
125 personen kunnen toelaten. Deze beslissing is in overleg tussen de ijsbaan en baanvereniging 
gemaakt en is ter goedkeuring voorgelegd aan de veiligheidsregio."  
 
Vraag:  
- Wil de burgemeester in onze veiligheidsregio in gesprek om het aantal schaatsers per uur op de 
ijsbaan van Haarlem (en Alkmaar en Hoorn) te verhogen van 100 naar 125 (nu de schaatskoorts de 
komende weken op zal leven, en schaatsen daar nu in elk geval al veilig kan)?  
Wellicht onder de aanvullende voorwaarde dat elk uur alle schaatsers van de baan gaan om plaats te 
maken voor een nieuwe groep van 125?  
(In plaats van het huidige systeem van de ijsbaan Haarlem waarbij er elk kwartier schaatsers bij 
mogen, en er geen toezicht is op hoeveel schaatsers er per kwartier ook weer van de baan af gaan?)  
 
Trots Haarlem 
Waarom zetten we geen sporthallen in als locatie, om te kunnen vaccineren? 

ChristenUnie 
Heeft het college zicht op de groei van wachtlijsten voor zwemlessen als gevolg van de coronacrisis 

en hoe denkt het college dit probleem op te lossen? 

 
D66 
Corona-dashboard voor jongeren 
Wat doet Haarlem om een goed beeld te krijgen van de situatie onder Haarlemse jongeren (12-25 

jaar). Uit diverse bronnen (zie alle landelijke kranten van afgelopen weekend) komen zeer zorgelijke 

signalen naar boven over de effecten van de Corona-maatregelen op de geestelijke gezondheid van 

jongeren. Er zou een groot tekort zijn aan professionele hulp (psychologen, psychiaters) voor 

jongeren die in algemene zin psychisch in verdrukking raken. Bovendien zou er een schrikbarend 

tekort zijn aan behandelplekken voor het toenemend aantal jongeren met anorexia. Verder zou het 

aantal kindermishandelingen toenemen. 

a. Heeft de gemeente Haarlem de situatie van Haarlemse jongeren (12-25) goed in 
beeld? Is er een Dashboard waar de wachttijden en hulpvragen goed tot uitdrukking 
komen? Is goed zichtbaar wat het effect is op het aantal Haarlemse kinderen en 
jongeren (0-25) dat te maken heeft met huiselijk geweld? Welke gegevens staan op 
dit dashboard? 
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b. Heeft de gemeente Haarlem een hulpnummer waar Haarlemse jongeren naar toe 
kunnen bellen? Zo ja, wat is dat nummer en hoe maakt de gemeente dit nummer 
actief bekend aan jongeren van 12-25? 

c. Vorig jaar heeft de burgemeester een hart onder de riem brief geschreven aan de 
jongste kinderen toen de lagere scholen werden gesloten. Overweegt de 
burgemeester een hart onder de riem brief te schrijven aan de jongeren 12-25 met 
begrip voor hun moeilijke situatie, het nummer waar ze terecht kunnen met hun 
problemen en perspectief op verbetering? 

d. De landelijke overheid heeft een (beperkt) budget ter beschikking gesteld aan 
gemeentes om activeringsprogramma’s voor jongeren te organiseren. Het RIVM 
heeft in zijn advies van 15 januari 2021 het volgende geschreven: 
“Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn om op gemeentelijk niveau extra 
(buitensport-)activiteiten te organiseren (via school, sportcoaches, jongerenwerk, 
sportverenigingen) die op schoolklasniveau worden aangeboden. Dit kan gekoppeld 
worden aan het steunpakket jongeren voor gemeenten van december 2020. Voor 
culturele activiteiten lijkt het beperken van sociale bubbels tot klasgenoten een 
mogelijk geschikte vorm. Het is raadzaam om ook jongeren zelf te betrekken bij het 
proces.”  
Wat heeft de gemeente Haarlem naar aanleiding van dit advies opgezet aan 
sportieve en culturele activiteiten van alle jongeren in Haarlem (ook met het oog op 
perspectief)? 

e. Is de gemeente Haarlem van plan om op korte termijn (startend vanaf de 
voorjaarsvakantie) activiteiten te organiseren, zodat jongeren – in elk geval zolang de 
scholen en het middelbaar en hoger onderwijs nog niet fysiek geopend zijn – 
concreet uitzicht hebben op activiteiten waarbij zij weer echt contact hebben met 
andere jongeren (dus niet via een beeldscherm)? 

f. Heeft de gemeente Haarlem zicht op het effect van de schoolsluitingen op de 
eindadviezen van groep 8? Wat doet de gemeente Haarlem concreet om te 
voorkomen dat scholen – net als in 2020 – teveel kinderen een lager advies geven? 

g. Heeft de gemeente Haarlem zicht op het effect van de schoolsluitingen op het 
percentage zittenblijven op middelbare scholen? Werkt de gemeente Haarlem 
samen met scholen aan concrete plannen om dit percentage te verlagen? Hoe zien 
die plannen eruit? 

 

Trots Haarlem 
Kan u uitleggen, hoe het gesteld is met de werkdruk van huisartsen? 
 
Trots Haarlem 
Kan u ons tekst en uitleg geven, over de situatie m.b.t. Data-veiligheid ( data lekken, herstel, 
beveiliging ) GGD Zuid-Kennemerland, rondom de Corona testgegevens van Haarlemmers? 
 


