
Ingediende raadsvragen tbv vragenuur 23 april 
 

Trots Hlm: 
1 Hoe worden de wijkraden in deze corona tijd op de hoogte gehouden van relevante informatie 
voor hun wijk. We ontvangen klachten dat de informatievoorziening slecht is 

2 Op o.a. verkeersborden wordt nog wel eens een sticker geplakt. Dit mag niet en handhaving zal 
hier tegen optreden. Kan trots Haarlem een overzicht krijgen vanaf 1 januari 2020 welke instanties 
en personen een brief hebben gekregen om geplakte stickers te verwijderen ? 

3 In het AD lezen we dat het sterftecijfer onder bewoners verpleeghuizen en instellingen verdubbeld  

https://www.ad.nl/binnenland/sterfte-onder-bewoners-verpleeghuizen-en-instellingen-bijna-
verdubbeld~a5c411d2/  

- Hoe is de stand van zaken qua sterfte en patiënten cijfers in de verzorgingingstehuizen 
bejaardentehuizen, en instellingen in Haarlem? 

3b En hoe onder de ouderen die thuis wonen in Haarlem? 
:https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2330102-stille-ramp-in-verpleeghuis-de-ouderen-gaan-hier-een-
voor-een-dood.html 

4 wanneer we een overzicht kunnen verwachten van de kosten baten effecten van het coronavirus 
op de financiële situatie van de gemeente 
 

JH 
Om het hoofd boven water te houden zijn verschillende horeca-ondernemers op bezorging 
overgegaan. Soms moet, wachtend op gereedmaking van de bestelling, de auto even geparkeerd 
worden. We hebben helaas meerdere meldingen gekregen dat handhaving zich hierin star opstelt.  
-Bent u het met Jouw Haarlem eens dat gedurende de coronacrisis handhaving in dit soort 
gevallen coulance moet betrachten? 
 
In de commissie bestuur van 12 maart jl. is de rondvraag gesteld of het college bereid was gehoor te 
geven aan de oproep om enkele verweesde asielkinderen uit Griekenland op te nemen. Onze 
zusterstad in Duitsland heeft aan Haarlem dezelfde oproep gedaan om hier een gezamenlijke 
Europese verantwoordelijkheid in te nemen. De coronacrisis heeft deze oproep volgens ons alleen 
maar urgenter gemaakt. Inmiddels zijn de eerste kinderen in Duitsland aangekomen. Zie 
link: https://nos.nl/artikel/2330905-47-vluchtelingkinderen-uit-griekenland-aangekomen-in-
duitsland.html 
-Heeft het college stappen gezet in het nemen van deze (gezamenlijke) verantwoordelijkheid om een 
aantal verweesde asielkinderen uit Griekse vluchtelingenkampen op te vangen?  
Zo ja welke? Zo nee, waarom niet? 
 
Op 18 februari, 13 juni en  19 december 2019 stelde Jouw Haarlem een vraag over het terughalen van 
de plaquette ter herinnering aan de gevallen soldaat Dirk van der Linden die toen werkzaam was bij 
de V&D. De plaquette is bij de overname van V&D door Hudson's Bay in Den Haag terecht gekomen. 
Nu 4 mei snel nadert, stellen we er wederom een vraag over. 

-Wat is de stand van zaken rond het terughalen van de herdenkingsplaquette? 

-Is er inmiddels contact geweest met de Provincie over lijn 14 naar Spaarndam die door de 
coronamaatregelen niet verder rijdt dan het Delftplein? Zo ja, wat is het resultaat daarvan? 
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OPH 
Hoeveel: 
-aanvragen voor steun zijn er door ZZPers in Haarlem inmiddels ingediend?  
-Haarlemmers hebben t/m 22 april een uitkering op hun bankrekening overgemaakt gekregen?  
-aanvragen zijn afgewezen? 
-aanvragen waren er per 15 april  in behandeling? 
-aanvragen zijn er per 22 april in behandeling? 
-aanvragen WW zijn er vanaf de afgelopen maand gedaan? 
-aanvragen voor bijstand zijn er de afgelopen maand gedaan? 

SP 
Gisterenavond was er een Nieuwsuur een item over de noodzaak van contactonderzoek bij mensen 
die besmet zijn met het coronavirus. De organisaties die daar mee zijn belast zijn de 25 GGD’s. In het 
programma was telefonisch contact gezocht met de GGD Zuid- Kennemerland. Volgens Nieuwsuur 
deed onze GGD niet aan contactonderzoek wegens gebrek aan menskracht. Dit in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld de GGD Zaanstreek Waterland. De SP heeft hierover de volgende vragen aan de 
burgemeester: 
 

1. Is de burgemeester het met de SP eens dat contactonderzoek een nuttig hulpmiddel is bij de 
bestrijding van het virus? 

 
2. Is het juist dat de GGD Zuid- Kennemerland (nog) niet aan contactonderzoek doet? Zo ja, 

vindt de burgemeester dan niet dat dit zo gauw mogelijk wel moet gebeuren? 
 

D66 
D66 heeft de volgende vragen aan het college: 
 

1. Kan het college in samenwerking met scholen en sportverenigingen op 24 april a.s. een plan 
presenteren, zodat alle jongeren tot en met 18 jaar vanaf 28 april a.s. kunnen beginnen met 
het onder begeleiding buiten sporten – ook de jongeren die geen lid zijn van een buitensport-
vereniging? 

2. Kunt u ervoor zorgen dat alle jongeren tot en met 18 jaar vanaf 28 april a.s. gedurende de 
meivakantie minimaal 2x per week onder begeleiding een uur buiten kunnen sporten? Wilt u 
hierbij ook in overleg treden met de sportscholen die nog niet open mogen zodat die hun 
sportinstructeurs beschikbaar stellen voor het begeleiden van jongeren? 

3. De minister-president was in zijn persconferentie heel duidelijk. Als mensen samenkomen en 
wel 1,5 meter afstand houden dan zal er niet handhavend worden opgetreden. Op welke wijze 
zorgt de burgemeester ervoor dat dit inderdaad niet zal gebeuren? 

4. Met het hervatten van basisscholen met het advies dat ouders hun kinderen zoveel mogelijk 
lopend en fietsend naar school brengen, zal het lastiger worden om 1,5 meter afstand te 
houden op de veelal krappe stoepen en fietspaden. In andere gemeentes liggen plannen 
gereed om de snelheid in de gehele gemeente tijdens de Corona-crisis terug te brengen naar 
30 km/uur (dat sluit aan bij het in wording zijnde initiatiefvoorstel van D66), de fietspaden 
alleen open te stellen voor voetgangers en alle fietsers en scooters op de rijbaan te laten 
rijden. Wat zijn de plannen van de gemeente Haarlem om ervoor te zorgen dat kinderen en 
ouders 1,5 meter afstand in acht kunnen nemen op de krappe voet- en fietspaden? Welke 
ideeen zal het college snel uitvoeren? 

5. Bij veel basisscholen in Haarlem moeten ouders op de stoep voor school wachten. Bij de 
grotere basisscholen gaat het om een grote hoeveelheid ouders/verzorgers. Kan de gemeente 
Haarlem scholen het recht geven om rond de open- en sluitingstijden van de school de 



openbare weg voor al het verkeer af te sluiten, zodat ouders op 1,5 meter van elkaar kunnen 
wachten op hun kind? 

6. Op de Botermarkt en Barrevoetestraat is het in elk geval op vrijdag en zaterdag druk met 
mensen die voor de deur van winkels als Mabrouk, Kaaskampanje, Kartal, Delekkerstekaas 
staan te wachten tot zij naar binnen mogen. Omdat de stoep op die plekken smal is, staan 
mensen ook op straat te wachten. Bent u het met D66 eens dat het beter is de Botermarkt en 
de Barrevoetestraat gedurende de Coronacrisis op vrijdag en zaterdag van 09.00 tot 17.00 voor 
autoverkeer te sluiten, zodat mensen veilig op straat kunnen wachten? 

7. Op de Gierstraat, Koningstraat en Kleine Houtstraat is fietsverkeer toegestaan, maar in de 
Grote Houtstraat niet. Het is vrijwel ondoenlijk om in de Gierstraat, Koningstraat en Kleine 
Houtstraat 1,5 meter afstand te houden met al het fiets- en wandelverkeer. De Grote 
Houtstraat is op dit moment veel rustiger. Bent u het met D66 eens dat het beter is om de 
Gierstraat en Koningstraat gedurende de Coronacrisis te sluiten voor fietsverkeer en het 
fietsverkeer over de veel bredere Grote Houtstraat te laten rijden? 

8. Kunt u ervoor zorgen dat de antwoorden op de vragen niet alleen zijn na te luisteren, maar 
ook zijn na te lezen op de website van de gemeente? 

 
 
HvH 
De bibliotheek in Haarlem met al zijn filialen is zeker nog tot 20 mei gesloten (lees ik op de website, 
want zelfs de digitale nieuwsbrief wordt niet meer verzonden!) 
Bibliotheken, overal in het land, zijn in actie gekomen voor hun lezers. Je kan boeken bestellen, er is 
een afhaalservice, medewerkers vullen boekentassen volgens de smaak van de leden, die je weer 
kunt afhalen etc.. 
Heel erg nodig allemaal, zeker voor ouderen en kinderen. 
 
Vraag: 
Wat is er aan de hand bij onze bibliotheek? 
Waarom doet onze bibliotheek (hoeveel subsidie krijgen ze wel niet..), behalve e- boeken 
beschikbaar stellen, helemaal niets?  
Kan het college ervoor zorgen dat de bibliotheek zo spoedig mogelijk , hun klanten weer gaat 
bedienen? Zeker met mei vakantie in vooruitzicht. 

 
AP 
1. Uit de beantwoording van de technische vragen van Actiepartij aangaan de verkeerslichten blijkt 
dat er nu geen opstroping van fietsers zijn bij verkeerslichten in Haarlem. Vanaf 11 mei gaan de 
basisscholen weer open. Te verwachten valt dat het fietsverkeer dan weer flink zal toenemen. 
 
- Wat doet het college om er voor te zorgen dat fietsers voldoende kunnen doorstromen als de 
basisscholen en Kinderdagverblijven weer geopend zijn? 
 
2. Het hulpmiddelencentrum Haarlem is failliet. Per wanneer verwacht het college dat er weer 
hulpmiddelen kunnen worden geleverd aan nieuwe clienten? 

 


