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Clustering en beantwoordingswijze vragen tbv vragenuur raad 9 april 

 

Voor het vragenuur van de raad van 9 april zijn 41 vragen aangemeld, waarvan er 34 betrekking hebben op het Corona-virus. Het presidium wil het politieke 

proces zoveel mogelijk faciliteren en tegelijkertijd het vragenuur maximaal een uur laten duren om daarna voldoende tijd te hebben voor het onderwerp De 

Koepel. Het vragenuur is bedoeld voor actuele zaken, reden om het te beperken tot de Corona-vragen. Vragen naar feitenlijkheden kunnen het beste 

schriftelijk worden beantwoord. Door de resterende vragen te clusteren naar onderwerp, de vragen vooraf op de website te publiceren zodat het stellen 

van de vragen beknopt kan en een eveneens beknopte beantwoording door de portefeuillehouder, kunnen veel van de aangemelde vragen in de 

beschikbare tijd aan de orde komen en kan er nog tijd zijn voor een korte vervolgvraag als dat echt nodig is. Het college heeft daarbij nog aangegeven te 

proberen als de tijd het toelaat toch zo veel mogelijk vragen die hieronder in de categorie schriftelijke beantwoording staan, ook al in de vergadering 

mondeling te beantwoorden. 

Hieronder de ingediende en geclusterde vragen en de voorziene wijze van beantwoording. 

  Onderwerp Vragen Partij Wijze van 
beantwoording 

Bijzonderheden 

1.  Ondersteuning 
ondernemers 

kunnen we ondernemers helpen door alvast een 
voorschot te geven zoals gemeente Den Haag doet 

Trots Mondeling  

2.  De terrassen zijn tot 28 april en waarschijnlijk langer 
gesloten. De SP neemt daarom aan dat in elk geval voor 
deze periode geen precariobelasting zal worden geheven. 
De horeca lijdt dit jaar een flink omzetverlies. De SP vindt 
daarom dat er voor het gehele jaar geen 
precariobelasting dient te worden geheven, is het college 
dit met de SP eens? 

SP Mondeling Vragen van SP dient pfh zelf voor te 
lezen, want fractie kan niet 
aanwezig zijn. 

3.  Denkt het college ook aan andere maatregelen om de 
Haarlemse middenstand te helpen? De SP denkt 
bijvoorbeeld aan het niet of later innen of het verlagen 
van andere gemeentelijke belastingen zoals de 
toeristenbelasting, de reclamebelasting, de roerende 
bedrijfsruimtebelasting en de OZB. 

SP Mondeling  
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  Onderwerp Vragen Partij Wijze van 
beantwoording 

Bijzonderheden 

4.  De SP heeft signalen opgevangen dat sommige 
verhuurders van winkelpanden hun huur tijdelijk 
verlagen, andere daarentegen helemaal niet. Welke 
signalen heeft de wethouder in dit opzicht ontvangen? Is 
de wethouder bereid om over deze kwestie in overleg te 
gaan met de vereniging van verhuurders van onroerend 
goed? 

SP Mondeling  

5.  De Gemeente Haarlem is deze week begonnen met het in 
behandeling nemen van aanvragen van ondernemers die 
in de problemen zijn gekomen door de Corona crisis. 
Ondernemers lopen nu al een maand achter met hun 
betalingen. Waarmee ze weer andere ondernemers in de 
problemen brengen. 
a. Waarom is de gemeente daar later dan andere 
gemeente mee begonnen? 
b. Is er voldoende personeel voor de verwerking van de 
aanvragen? 

AP Mondeling  

6.  Hoeveel aanvragen voor steun zijn er door ZZPers in 
Haarlem inmiddels ingediend? 

OPH Mondeling  

7.  Hoeveel Haarlemmers hebben t/m 8 april een uitkering 
op hun bankrekening overgemaakt gekregen? 

OPH Schriftelijk  

8.  Situatie achter de 
voordeur 

We horen stijgende cijfers omdat we nu binnen moeten 
blijven door de lockdown. Wat zijn de signalen in 
Haarlem en is er genoeg ruimte om uit huis te plaatsen. 
En kunnen wij de daders uit huis plaatsen en slachtoffers 
thuis laten wonen 

Trots Mondeling  

9.  Zijn er hier in Haarlem ook schoolkinderen verdwenen / 
of van de radar? En hoe worden die weer gevonden en 
krijgen ze t onderwijs dat ze verdienen 

Trots Mondeling  
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  Onderwerp Vragen Partij Wijze van 
beantwoording 

Bijzonderheden 

10.  Bescherming 
thuiszorg en 
mantelzorgers en 
positie hulpverleners 

Uit het HD blijkt dat thuiszorg en mantelzorgers 
onvoldoende beschermingsmiddelen hebben. Wat 
onderneemt het college om deze situatie te verbeteren? 

AP Mondeling Deze vragen zijn hetzelfde 

11.  Er bereiken OPHaarlem berichten dat er medewerkers 
huishoudelijke ondersteuning van de thuiszorg zijn, die 
geen beschermend materiaal van hun werkgever krijgen. 
Deze medewerkers krijgen alleen de opdracht mee om 
anderhalve meter afstand te houden. Graag verneemt 
OPHaarlem of aan deze groep medewerkers ook 
beschermend materiaal wordt gegeven? 

OPH Mondeling 

12.  Ons bereiken berichten dat ook handhavers en agenten 
ziek zijn geworden. Wat kunt u daar over zeggen en wat 
zijn de gevolgen voor de capaciteit en inzetbaarheid 

Trots Mondeling  

13.  Kunnen mantelzorgers zich ook laten testen op 
coronavirus? 

Trots Mondeling  

14.  Zijn er cliënten die geen HO meer ontvangen, 
bijvoorbeeld omdat zij niezen of andere 
ziekteverschijnselen vertonen of omdat de HO een tekort 
heeft aan personeel? Hoe wordt er voor gezorgd dat deze 
cliënten toch nog de noodzakelijke ondersteuning 
ontvangen? 

SP Mondeling  

15.  Kunnen mantelzorgers zich ook laten testen op 
coronavirus? 

Trots Mondeling  

16.  Financiële gevolgen Is er al een eerste overzicht van de financiële gevolgen 
voor de gemeente Haarlem van de coronacrisis op 
verminderde inkomsten en grotere uitgaven? 

Trots Mondeling  

17.  Is het College in staat om tijdig voor de reguliere 
Raadsvergadering van 23 april met een eerste overzicht 
te komen? 

PvdA Mondeling Toelichting PvdA: 

In het kader van de bestrijding van 
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  Onderwerp Vragen Partij Wijze van 
beantwoording 

Bijzonderheden 

18.  Kan het College daarin een onderscheid maken tussen 
uitgaven die voor rekening van de gemeente komen en 
uitgaven waarvan verwacht mag worden dat die 
uiteindelijk door het Rijk gedragen zullen worden? 

PvdA Mondeling (de gevolgen van) de Corona-crisis 

doet de gemeente Haarlem diverse 

uitgaven waarin in de 

Programmabegroting 2020-2024 

niet voorzien is. 

De PvdA-fractie zou graag zien dat 
de Raad elke maand een 
geactualiseerd overzicht van die 
uitgaven ontvangt. 

19.  Is de veronderstelling van de PvdA-fractie juist dat de 
uiteindelijk voor rekening van de gemeente komende 
uitgaven verwerkt moeten gaan worden in het 
rekeningresultaat 2020? 

PvdA Mondeling 

20.  Gevolgen voor 
bijzonder vervoer 

Regiorijder taxi rolstoel vervoer hoe is dat geregeld in 
verband met afstand houden. En consequenties op 
wachttijd 

Trots Schriftelijk  

21.  Cruciale beroepen Kunnen we een overzicht krijgen van de cruciale 
beroepen 

Trots Schriftelijk  

22.  Verkeer Hoe wordt het naleven v.d. 1.5 meter afstand houden 
gehandhaafd op het water? 

Trots Schriftelijk  

23.  De verkeerslichten in Haarlem staan nog altijd ingesteld 
om verkeerintensiteiten van voor de corona crisis. 
Fietsers en voetgangers staan daardoor nodeloos lang te 
wachten. Dat lokt door rood lopen of rijden uit. Is het 
college bereid om de verkeerslichten cycli aan te passen 
aan de huidige verkeerssituatie? 

AP Schriftelijk  

24.  OZB Kan de burgemeester bevestigen dat er in de maand mei 
geen betalingsherinneringen worden gestuurd door 
Cosensus? 

OPH Schriftelijk  

25.  Kan de burgemeester aangeven vanaf welke datum er 
betalingsherinneringen worden gestuurd? 

OPH Schriftelijk  

26.  Kan de burgemeester bevestigen dat er in 2020 aan de 
betalingsherinneringen geen extra kosten wordt 
toegevoegd? 

OPH Schriftelijk  
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  Onderwerp Vragen Partij Wijze van 
beantwoording 

Bijzonderheden 

27.  Sociale Zaken De verwachting is dat het aantal aanvragen voor bijstand 
de komende weken en maanden drastisch zal toenemen. 
De SP vindt dat deze cliënten zo spoedig mogelijk dienen 
te worden geholpen, zodat zij geen achterstand oplopen 
met de betaling van hun vaste lasten. Het 
vertrouwensbeginsel dient voorop te staan, een 
inkomenstoets dient pas achteraf te geschieden. Is de 
wethouder dat met de SP eens? 

SP Schriftelijk  

28.  Dak- en thuislozen De fractie van de SP heeft begrepen dat de dak- en 
thuislozen die worden opgevangen ondanks de corona-
crisis toch overdag naar buiten gaan en rond gaan lopen. 
Dat is natuurlijk te begrijpen vanuit het oogpunt van 
verveling. Wij hebben begrepen dat personeel van de 
dagbesteding van Reakt en Ecosol worden ingezet bij 
HVO/Q ten behoeve van de noodopvang voor dak- en 
thuislozen. Kan de wethouder ons meer vertellen over 
deze inzet? 

SP Schriftelijk  

29.  Wij hebben ook begrepen dat de burgemeester in 
overleg is met de handhavers over de buiten rond 
lopende dak- en thuislozen. Kan de burgemeester ons 
vertellen wat dit overleg met handhaving inhoudt en wat 
de gevolgen hiervan zijn? 

SP Schriftelijk  

30.  In de Beijnishal worden momenteel maar 6 tot 8 mensen 
opgevangen ’s nachts. De fractie van de SP heeft 
begrepen dat er nog eens een achttal mensen in de 
parkeergarages en onder de bruggen slapen. Kunt u ons 
vertellen hoe u ervoor gaat zorgen dat deze mensen ook 
in de Beijnishal kunnen worden ondergebracht? 

SP Schriftelijk  
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  Onderwerp Vragen Partij Wijze van 
beantwoording 

Bijzonderheden 

31.  Ook zijn wij benieuwd naar het huidige beleid van de BCT 
en HVO/Q m.b.t. het schorsingsbeleid. Afgelopen week is 
er weer een dakloze man geschorst voor een periode van 
4 weken. De burgemeester heeft daar hoogstpersoonlijk 
toestemming voor gegeven. Wij willen graag weten op 
grond waarvan de burgemeester die toestemming heeft 
gegeven en waarom? En wij willen ook graag weten 
waarom er geen time-out plek voor deze man is 
geregeld? 

SP Mondeling  

32.  Daarnaast heeft het college de opvangorganisaties 
gevraagd zeer terughoudend te zijn met extreme 
maatregelen zoals schorsing. Dat heeft dus blijkbaar toch 
nog niet geholpen. Wanneer gaan de opvangorganisaties 
stoppen met schorsingen in deze corona-
omstandigheden? Wij vinden het namelijk niet erg 
menselijk om mensen op straat te laten slapen en hun 
gezondheid moedwillig in gevaar te brengen. 

SP Schriftelijk  

33.  Ook willen wij graag meer informatie over de volgende 
punten: a)Wie is aanspreekbaar over de gang van zaken 
met geschorste cliënten? b) Hoe zijn de schorsingen nu 
praktisch georganiseerd? c) Staat er in het huidige 
schorsingsbeleid dat het lopende traject door moet gaan 
en hoe wordt dat dan praktisch ingevuld? d) Wij 
verzoeken de wethouder ook navraag te gaan doen bij de 
opvangorganisaties wie en hoe en op welke manier en 
hoe vaak zij contact blijven houden met deze cliënt. 

SP Schriftelijk  

34.  Is er een plan opgesteld wat te doen als er in de 
daklozenopvang iemand is geïnfecteerd met het 
coronavirus? 

SP Mondeling  
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  Onderwerp Vragen Partij Wijze van 
beantwoording 

Bijzonderheden 

  
Niet Corona-gerelateerde vragen 
 

35.  5G Wordt 5 g al gebouwd. Bv aan de zomervaart waar een 
zendmast geplaatst wordt 

Trots Schriftelijk  

36.  Westergracht 69 De SP vindt dit plan onevenredig bezwarend voor 
omwonenden en ook uit planologisch oogpunt 
onverantwoord. Betrekt de wethouder het belang van de 
omwonenden en ondernemers bij het nemen van een 
(ontwerp) besluit? Vraagt de wethouder de ARK om een 
advies? 

SP Schriftelijk Toelichting SP: 

Bij de woning aan de Westergracht 69 

is een onderdoorgang, deze leidt naar 

een binnenplaats waar zich een paar 

werkplaatsen bevinden. Tussen de 

werkplaatsen en de onderdoorgang 

bevindt zich een open ruimte. 

Daarvan is ongeveer 150m2 gekocht 

door het bedrijf Cito Security.  Bij 

omwonenden bestaat de indruk dat 

het hier gaat om een verdachte 

transactie.  

Cito Security is van plan op de 

gekochte grond een kantoor te 

bouwen. Dit kantoor zal op palen 

worden gebouwd zodat de 

onderdoorgang blijft bestaan. De 

hoogte wordt 8.40 meter, terwijl het 

bestemmingsplan slechts een hoogte 

van maximaal 4 meter toestaat. Veel 

omwonenden en ook ondernemers 

die op de binnenplaats zijn gevestigd 

zijn tegen het bouwplan. Niemand wil 

37.  De SP stelt zich op het standpunt dat het verlenen van de 
omgevingsvergunning in dit geval geen bevoegdheid van 
het college is. Volgens de SP kan de binnenplanse 
procedure hier namelijk niet worden gevolgd. Is de 
wethouder het daarmee eens? Zo nee, waarom niet?  is 
de wethouder bereid om – indien hij toch overweegt om 
een vergunning te verlenen- vooraf de raadscommissie 
hierover te informeren? Verricht de gemeente ook vooraf 
een Bibop onderzoek naar de eigenaar van Cito Security? 

SP Schriftelijk 

38.  Het actiecomité Stop- Westergracht69 is direct 
belanghebbende, evenals de direct omwonenden en de 
ondernemers die op de binnenplaats zijn gevestigd. Op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht hebben zij 
recht op inzage in het bouwplan, zodat zij hun 
bezwaarschrift met gronden kunnen onderbouwen. Tot 
verbazing van de SP staat in het gemeentelijk 
publicatieblad van 23 maart 2020 (nummer2020-02463) 
dat het niet mogelijk is om de aanvraag voor een 
omgevingsvergunning in te zien. Op welke grond is dat 
gebeurd? Is de wethouder bereid om de direct 

SP Schriftelijk 
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  Onderwerp Vragen Partij Wijze van 
beantwoording 

Bijzonderheden 

belanghebbenden alsnog inzage in het bouwplan te 
geven? 

een gebouw van bijna 8,5 meter hoog 

dat grenst aan zijn achtertuin. Op een 

buurtbijeenkomst heeft de heer 

Cimen, eigenaar van Cito Security, 

toegezegd het bouwplan aan de 

buurtbewoners toe te sturen. Deze 

toezegging is niet nagekomen. 

Buurtbewoners hebben zich 

inmiddels verenigd in het actiecomité 

Stop – Westergracht 69. 

Sommige omwonenden en 

ondernemers voelen zich bedreigd 

door de eigenaar van Cito Security. 

 

39.  Ook moet op grond van art. 3:13 van de Awb het besluit 
om een omgevingsvergunning te verlenen rechtstreeks 
aan de direct belanghebbenden worden toegestuurd, 
waarna de bewaartermijn van 6 weken begint te lopen. Is 
de wethouder van plan om zich aan dit voorschrift uit de 
Awb te houden? 

SP Schriftelijk 

40.  OV Op 30 maart zegde u toe lijn 14 naar Spaarndam, die 
slechts tot het Delfplein rijdt, onder de aandacht van de 
Provincie te brengen. Heeft u dat al  gedaan. Zo ja, wat 
was het resultaat? 

Jouw 
Haarlem 

Schriftelijk  

41.  Faillissement HMC Op 8 april 2020 is het Hulpmiddelencentrum (HMC) 
failliet verklaard door de rechtbank Rotterdam. In januari 
heeft D66 Haarlem ook vragen over de 
aanbestedingsprocedure (mei 2019 contract ingegaan) en 
ontstane liquiditeitsproblemen vanaf september 2019 bij 
het HMC gesteld.  
a) Kan het college aangeven of er op korte termijn 

leveranciers benaderd kunnen worden om het 
leveren van hulpmiddelen (nieuwe aanvragen) aan 
Haarlemmers te blijven borgen?  

D66 Schriftelijk  
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  Onderwerp Vragen Partij Wijze van 
beantwoording 

Bijzonderheden 

b) Verwacht het college problemen bij het vinden van 
een nieuwe leverancier, aangezien er tijdens de 
aanbestedingsprocedure in 2018/19 maar één 
inschrijving is geweest? 

c) De gemeente Haarlem heeft voor de periode mei tot 
en met september 2019 een bedrag van € 540.000 
voorgeschoten aan het HMC. Er is tot aan begin 
maart voor een bedrag van 150.000 euro verrekend. 
Wat betekent het faillissement voor het restant? 

 


