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TRANSCRIPT VAN DE RAADSVERGADERING VAN GEMEENTE HAARLEM 

d.d. 19 mei 2020 

 

1. Opening  

De voorzitter: Dames en heren, goedenavond. Van harte welkom bij deze Actua raad. Wij experimenteren 

vandaag dubbel want deze vergadervorm is nieuw. Dus dit is geen officiële raadsvergadering maar een 

zogenaamde Actua raad. En wij experimenteren dubbel zei ik, want wij vergaderen deels fysiek, dus we zitten 

hier op de Zijlpoort, een van de locaties van de gemeente Haarlem in een hele grote zaal waarbij we 

anderhalve meter afstand kunnen toepassen. En hier op mijn scherm zit een ander deel van de raad en ook 

van het college, kijkt vanuit huis mee. Dus ik heb gelukkig heel veel technici hier aan mijn zijde staan en ook de 

griffier om te kijken of u in de zaal uw hand opsteekt. Want u zit ook heel ver weg voor mij. En ook of er 

mensen digitaal hun handopsteken. Want dat kan natuurlijk ook. Dat gezegd hebbende.  

2. ACTUA RAAD - debat over (gevolgen) Coronacrisis 

2.1 Informatie t.b.v. debat Corona 

De voorzitter: Het is dus vanavond 19 mei 2020 en we hebben een zogenaamde Actua raad. Dus welkom 

raadsleden, collegeleden, toeschouwers, pers, ambtenaren en natuurlijk ook de technici die dit allemaal 

mogelijk maken. Zoals gezegd, deze Actua raad is een experiment. Dit is al een beproefd concept in andere 

gemeentes maar nog nooit hier gedaan. Het betreft dus geen officiële raadsvergadering. Het is een vorm om 

met elkaar visie te delen, mening te vormen, kansen en ideeën met elkaar te delen, met elkaar als raadsleden 

in gesprek te gaan of in debat te gaan natuurlijk. En waarbij er natuurlijk ook een mogelijkheid is tot een 

reactie van het college. Mochten de onderwerpen uit deze vergadering een vervolg moeten krijgen, dan kan 

dat natuurlijk via een inhoudelijke bespreking in de raadscommissie of ook via de raadsvergadering die wij ook 

natuurlijk gewoon weer gepland hebben. Dat was eigenlijk tot zover mijn inleiding. 

2.2 Inbreng/ vragen fracties Actua raad 

De voorzitter: Dan gaan wij door met de spreektijden van de verschillende partijen. Ik stel voor dat we 

beginnen met de VVD. Gaat uw gang, mijnheer Rutten. 

De heer Rutten: Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, staat u mij toe mijn bijdrage met een hartenkreet te 

starten voordat we weer pragmatisch aan de gang gaan. Want na ruim twee maanden als 

volksvertegenwoordiger door een serie noodverordeningen op aanwijzing van de Rijksoverheid buitenspel te 

zijn gezet, begin ik aardig gefrustreerd te raken. U weet, de VVD is een liberale partij en liberalen houden niet 

zo van het beperken van burgerrechten. En dat is precies wat er de afgelopen maanden is gebeurd, met alle 

gevolgen voor onze lokale democratie van dien. De gekozen volksvertegenwoordiging, hier deels bij elkaar, 

heeft geen debatten gevoerd. Participatie vindt nauwelijks meer plaats en is door de digitalisering 

hoogdrempeliger dan ooit. De VVD heeft gestreden voor het behoud van de papieren bezoekersschijf omdat 

niet iedereen over internet beschikte. Diezelfde mensen kunnen nu niet meedoen. Behalve de burgemeester, 

hebben we het college niet of nauwelijks gezien. Misschien kunnen ze zich straks even opnieuw aan ons 

voorstellen. De VVD hoopt echter dat zij vanavond en later het gesprek aan kunnen en willen gaan met de 

volksvertegenwoordiging die hen benoemd heeft, zoals dat hoort in een democratie. En dat in tegenstelling 

tot de afgelopen maanden niet alleen de door de Kroon benoemde ambtsdrager hier namens het college het 
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woord voert en ons geen voorstellen doet, maar antwoorden geeft op vragen en ons wel tot pragmatiek lijkt 

te dwingen. Voorzitter, bij de lockdown moesten we doen wat ons opgedragen werd. Bij de heropening 

moeten we onze eigen keuzes maken. En daarom, voorzitter, de belangrijkste vraag van de VVD: nu we tot 

een kanteling in de coronacrisis komen en Haarlem langzaam heropend mag worden, vragen wij ons af 

wanneer we van het college voorstellen tegemoet kunnen zien hoe we bijvoorbeeld onze ondernemers, de 

werkzoekenden, de culturele instellingen, de jeugd en onze ouderen uit de lockdown gaan manoeuvreren? 

Meer concreet: welke hulp wil het college gaan bieden om ervoor te zorgen dat er straks geen hoos aan 

werklozen op ons afkomt? En welke kosten hangen daarmee samen? In de krant werd er opgemaakt dat de 

culturele ondernemers miljoenen nodig hebben en dat u daar later op terugkomt. Natuurlijk vindt de VVD dat 

culturele instellingen ondersteuning nodig hebben. Maar nog belangrijker: hoe gaat u eraan bijdragen dat zij 

zo snel mogelijk weer de bezoekers ook daadwerkelijk kunnen ontvangen? Gaan we Haarlem Marketing extra 

ondersteunen? Wethouder Berkhout is verschillende horecaondernemers langsgegaan om hen een hart onder 

de riem te steken. Hoe gaan we de horeca verder ontlasten? Precario over 2020 helemaal niet heffen? Extra 

vierkante meters terras niet belasten voor precario? En bent u bereid om coulance in de coronamaatregelen 

te betrachten en niet gelijk de ondernemers te bekeuren, maar op dat moment een gesprek aan te gaan? 

Voorzitter, dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Rutten. Mocht u trouwens, dit zijn geen maidenspeeches van u allen, dus 

u kunt gewoon interrumperen als het per se nodig is. Dus de mensen hier in de zaal graag flink naar mij 

zwaaien, vooral als u achterin zit. En de mensen thuis, graag in de chat aangeven. En dat zal ik ook zo even 

weer even in de chat aangeven. GroenLinks. Wie mag ik bij GroenLinks het woord geven? Jasper Drost. Ik 

neem aan dat hij vanuit huis deelneemt? Want ik zie hem niet hier. De heer Drost, het woord is aan u. 

De heer Drost: Ja, dat klopt voorzitter. ‘…’. ‘…’ (geluid valt weg) digitaal en fysiek aanwezig, zo ook GroenLinks. 

We willen een aantal zaken naar voren brengen in deze vergadering over de openbare ruimte, over 

kwetsbaren in onze samenleving, maar ook over cultuur. En dit doen we wel met de realisatie dat deze crisis 

zeg maar veel meer getroffenen kent. De maatregelen die afgelopen maanden genomen zijn, de heer Rutten 

noemde het net ook al, die zijn gewoon ingrijpend. En we denken, ja mensen in de zorg, in het onderwijs en de 

schoonmaakbranche. Voor mkb’ers, zzp’ers en oproepkrachten in de culturele sector en de horeca in het 

bijzonder, komt deze crisis hard aan. GroenLinks wil zich zeker inzetten voor de economische solidariteit en 

maatregelen om deze crisis voor deze groepen te verzachten. De Actiepartij en D66 hebben vorige week 

bijvoorbeeld vragen gesteld over het verruimen van terrassen om horecaondernemers te helpen. GroenLinks 

kan zeggen steunt deze ideeën. Begin ik eerst over de openbare ruimte, ik ga daarna twee fractiegenoten, 

mevrouw Klazes en de heer Van den Doel het woord geven over de kwetsbaren in onze samenleving en over 

cultuur. Want GroenLinks constateert dat de afgelopen weken veel meer mensen weer de straat op gaan. 

Lopend of per fiets, maar ook met de auto. Het wordt drukker op straat. Maar gelukkig is die hectiek van voor 

de coronacrisis nog niet terug. We moeten daarom proberen onze openbare ruimte in te richten naar de 

huidige vraag, ‘…’ aan de huidige anderhalve meter eis. De mensen hebben minder haast op dit moment dus 

30 kilometer rijden binnen onze centrumring, dan noem ik de singels, de Veste, Bolwerken en het Spaarne, is 

snel genoeg in deze tijd. GroenLinks lijkt het een goed idee om dit gebied tot leefstraat, tot fietsstraat te 

bestempelen. Auto’s zijn toegestaan maar rijden langzaam en voorzichtig. Dat geeft de ruimte aan fietsers om 

ook de ruimte te gebruiken om de gepaste afstand van elkaar te kunnen houden. Daarom vraagt GroenLinks 

aan het college om hier serieus naar te kijken. Maar kijk ook in ons centrum, neem ook maatregelen 

bijvoorbeeld zodat fietsers en voetgangers goed afstand van elkaar kunnen houden. Tot zover even over de 

openbare ruimte. De rest van onze termijn zal mevrouw Klazes dan gebruiken en de heer Van den Doel. Dank 

u wel, voorzitter. 
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De voorzitter: Goed. Dank u wel, mijnheer Drost namens GroenLinks. Mevrouw Klazes namens GroenLinks. 

Gaat uw gang. 

Mevrouw Klazes: Dank u wel, voorzitter. Ik blijf even zitten als dat goed is. Corona heeft gevolgen voor ons 

allemaal maar het treft de kwetsbaren in onze samenleving harder dan de rest. Het zijn vooral de mensen met 

weinig financiële ruimte die de gevolgen van de crisis voelen. In Amsterdam is uit bezuinigingsoverwegingen 

onlangs besloten om de inkomensgrens voor minimaregelingen niet te verhogen van 120 naar 130%. Wij 

hadden dat besluit al eerder genomen. Toch is Haarlem een sociale stad wat onder andere blijkt uit de 

hoeveelheid donaties die bij de Haarlemse Voedselbank wordt aangeboden sinds het uitbreken van deze crisis. 

De Landelijke Armoedecoalitie doet een dringend beroep op gemeenten en nutsbedrijf om in deze periode 

coulance te betrachten wat betreft achterstanden in betalingen. Vaak zijn de invorderingen geautomatiseerd 

waardoor het leed wat er door wordt veroorzaakt niet direct zichtbaar is, maar wel een enorme impact heeft 

op het leven van degenen die rond moeten komen van een beperkt inkomen. Niet alleen nu maar ook in de 

toekomst. Vandaar dat wij graag zouden zien dat de gemeente gehoor geeft aan de oproep van de 

Armoedecoalitie, in ieder geval drie punten. Te weten: stop met nieuwe invorderingsmaatregelen zoals 

beslaglegging op inkomen, beslag op bankrekening, beslag op inboedel of auto en verrekening van toeslagen. 

Geen verhogende boetes of rente op achterstanden. En geen woninguitzettingen en geen afsluitingen van 

energie, water. En geen afsluiting van het internet. Laten we ervoor zorgen dat deze crisis voor hen niet over 

een paar jaar nog net zo voelbaar is als vandaag. Vraag: in hoeverre komt het college tegemoet aan deze 

oproep, of in hoeverre is het college bereid om tegemoet te komen aan deze oproep? Tot slot nog een 

persoonlijke noot. Mijn jongste zoon is vandaag geslaagd voor zijn eindexamen in een hele rare tijd. Dank je 

wel. Hij durft het niet met vrienden te gaan vieren, en hij mag dat ook niet in het openbaar. Zijn examenreis, 

waar hij met zijn vrienden voor had gespaard, kan niet doorgaan. Het diploma waar hij keihard voor heeft 

gewerkt wordt nu schamperend een coronadiploma genoemd, zonder ‘…’ gelaten. Ik wil een lans breken voor 

zijn generatie. Zij moeten het straks gaan doen met z’n allen. Ik heb vanmiddag de vlag uitgehangen voor mijn 

zoon, maar ook voor al die andere geslaagden die in deze onzekere tijden met alle beperkingen van dien 

vooruit moeten kijken. Ik wil hen vanaf deze plek, ook namens de fractie van GroenLinks, van harte feliciteren 

en veel succes wensen met hun vervolgopleiding of een baan. Zet hem op. 

De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Klazes. Dan de heer Van den Doel nog, ook namens GroenLinks. 

De heer Van den Doel: Dank u wel, voorzitter. Ik zal me beperken tot cultuur. Het zal u niet ontgaan dat 

GroenLinks cultuur belangrijk vindt. Cultuur is van belang omdat kunstenaars en uitvoerenden ons laten 

genieten van mooie voorstellingen en kunst, maar ook omdat ze vragen stelt over veel onderwerpen en of de 

keuzes die we altijd maken wel zo vanzelfsprekend zijn. Kortom, van cultuur kan je genieten en leren. Dat 

belang van de kunst spreekt onder andere ook vanuit de vragen die we gesteld hebben in het vragenuur van 

13 mei en voorts hebben we bij het instellen van de lockdown onmiddellijk contact opgenomen met 

instellingen, de wethouder en afdelingshoofd Cultuur van de gemeente. En we waren blij toen te horen dat er 

onmiddellijk actie van de gemeente was. Het uitstellen van de betalingen en het vooruitschuiven van de 

subsidie. Maar de pandemie heeft een grotere impact dan een paar weken dicht en de hele cultuursector 

zucht onder het wegvallen van de eigen inkomsten. Inkomsten die een steeds groter deel van de omzet zijn 

gaan uitmaken. En gezien de impact voor Haarlem en de Haarlemmers, waaronder alle werknemers en zzp’ers 

die inkomen halen uit de cultuursector en gerelateerde bedrijven, wil GroenLinks vragen om de cultuursector 

waar het kan te ondersteunen. Instellingen die failliet gaan komen echt niet zomaar terug. Opnieuw een 

museum inrichten kost ongelooflijk veel geld en een kaalslag dreigt in Haarlem. We zijn dan ook ontzettend 

blij met de motie Provinciaal Noodfonds Sociale Infrastructuur. 100 miljoen gaat onder andere voor een groot 
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deel naar de cultuursector. Daarin en daarmee wordt het belang van de cultuursector onderschreven en actie 

op ondernomen. We hopen dan ook dat de gemeente Haarlem intensief contact heeft met de provincie en 

onderhoud, om ervoor te zorgen dat Haarlem krijgt wat zij nodig heeft voor haar cultuursector gezien haar 

positie als de culturele stad van Noord-Holland. Kan de wethouder bevestigen dat Haarlem in gesprek is met 

de provincie over financiële ondersteuning van de Haarlemse instellingen en kunstenaars, naar aanleiding van 

deze motie? Kan de wethouder aangeven hoe zij staat tegenover het verstrekken van een lening aan de 

instellingen? Jan van Eeden die heeft vanmiddag een mail rondgestuurd net nadat ik deze vraag had 

geformuleerd, maar om leningen te verstrekken aan de instellingen zodat ze dat op een later tijdstip, en dat 

kunnen we later bepalen, kunnen terugbetalen. Kan de wethouder aangeven of er een coronatoeslag op de 

kaartjes van, een van de instrumenten is waarover nu al wordt nagedacht, zoals met name veel kappers doen? 

Die zijn € 2 duurder of € 3 duurder om de verliezen van de corona in te lopen. En kan de wethouder tot slot 

aangeven dat niet alleen de instellingen op haar netvlies staan, maar zeker ook de vele zzp’ers en kunstenaars 

die Haarlem zoveel culturele kleur op de wangen geeft? Dank u wel. 

De voorzitter: U heeft een interruptie, mijnheer Van den Doel. Twee stuks zelfs. Eerst mevrouw Verhoeff van 

de PvdA. 

Mevrouw Verhoeff: Mijnheer Van den Doel, juist in de hoop dat van het gewoon eens zijn, dus niet een 

interruptie maar de discussie. Want u vraagt allerlei zaken aan de wethouder, ook belangrijk. Maar eigenlijk 

wil ik van u graag horen of u dezelfde uitdaging ziet als wij. Om de creatieve sector die sterk is in Haarlem, 7% 

van de beroepsbevolking is daarvan afhankelijk, dat we die uitdagen om met ideeën te komen om toch nog 

zaken te kunnen realiseren binnen de beperkte marges die nu kunnen. Ik noem iets wilds, misschien kan het 

helemaal niet maar laten we vooral even filosoferen en kijken of we kansen kunnen genereren in deze groep 

die hier is, of thuis. Een voorbeeld: terrassen mogen dadelijk beperkt open weliswaar. Er zit een beperkte 

maat aan, die wordt ietsjes minder ernstig als misschien die 30, maar beperkt. De culturele sector zit 

behoorlijk op slot. Een soort estafette, denk even met mij mee en kom dan graag met een reactie als u wilt. 

Het kan zo zijn dat op een bepaald plekje een bandje optreedt voor, ik noem het even 30 man. 20 minuten of 

misschien ben ik heel naïef en moet het drie kwartier zijn, vertrekt naar een volgende plek en mensen hebben 

daar betaald kaartjes, de horeca verdiend. Bijvoorbeeld Toneelschuur… Nou, Toneelschuur is misschien niet 

het goeie voorbeeld, maar het Patronaat organiseert, een volgende keer een ander. Die opstelsom zouden ze 

kunnen maken dat ineens een heleboel mensen geld kunnen verdienen. En dat wij de stad verrijken als er 

maar betalende mensen zijn. Bent u met mij bereid samen die stad op te porren om dat te doen? 

De voorzitter: De heer Van den Doel. 

De heer Van den Doel: De vraag of ik daartoe bereid ben laat ik even in het midden op dit moment. Maar ik zie 

al dat inderdaad straatoptredens dat daar al voor gelobbyd wordt om dat weer mogelijk te maken. Ik zie dat 

de instellingen druk bezig zijn hoe ze dat moeten oplossen, hoe met die coronacrisis om gaan en wat voor 

creativiteit daar losbarst. Ik zie het bij de kleinere instellingen dat die aan alle kanten echt zichzelf diep graven 

om zo creatief mogelijk te zijn om mee in oplossing te gaan. En als er goede oplossingen zijn, dan zullen wij 

daar zeker in meedenken en zeker in meegaan, want wij willen de cultuur echt blijvend ondersteunen. En dat 

blijft niet alleen bij mijn praatje hier, maar ook daadwerkelijk. Dank u. 

Mevrouw Verhoeff: Dan zijn wij het eens. 

De voorzitter: Dank u wel. En dan nog een interruptie van mevrouw Van Zetten van Hart voor Haarlem. Gaat 

uw gang. 
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Mevrouw Van Zetten: Dank u, voorzitter. Ik ben blij dat mevrouw Verhoeff en de heer Van den Doel het met 

elkaar eens zijn. Ik constateer dat ze ook samen in een coalitie zitten en uiteindelijk toch de stad hier besturen. 

Wat mij betreft is natuurlijk GroenLinks is toch wel de grootste partij in deze stad, dan verwacht je toch wel 

dat de heer Drost als fractievoorzitter toch een beetje de leiding neemt om de stad de toekomst in te sturen. 

Mevrouw Klazes zegt terecht, de kinderen daar moeten we aan denken want dat is toch uiteindelijk ook de 

toekomst. Dan denk ik toch ook aan de financiële toestand van de stad en dan verwacht ik toch van deze 

coalitiepartijen… Ja, mevrouw Leitner hoort daar natuurlijk ook bij, dat het niet alleen maar vragen zijn. Want 

die vragen die hier passeren, die hebben we natuurlijk al de laatste twee maanden, elke partij heeft op zijn 

manier die vragen wel gesteld. Dan vraag ik toch ook: wanneer kunnen wij en de stad ook verwachten dat de 

coalitie echt daadwerkelijk aan de slag gaat? En niet alleen over voetgangers en fietsers praat, maar ook echt 

over de financiën, over inderdaad de burgerrechten. Daar heeft mijnheer Rutten, toch uiteindelijk de 

belangrijkste man van het land, ook op gewezen. Maar ik ben misschien iets te ambitieus, maar ik verwacht 

echt wel van GroenLinks een heel goed verhaal. En ik vind het toch jammer dat het weer ergens blijft steken in 

rommelvoorstelletjes. Ik kan het niet anders noemen. 

De voorzitter: Ik geef eerst de gelegenheid aan de heer Van den Doel om te reageren. 

De heer Van den Doel: Dank u wel, voorzitter. Mevrouw van Zetten, voor een deel zie ik dat we met de hele 

raad, zeker in een tijd als deze, het moeten doen. Dus ik verwacht daarin ook wat van u. GroenLinks bereidt 

zich inderdaad voor om zo goed mogelijk de gevolgen van deze pandemie tegemoet te treden. We krijgen 

binnenkort over de cultuursector een rapport. We krijgen binnenkort wat meer over de cijfers: wat is er en 

wat is er niet? En dan kunnen we sturen. U kunt ons vragen om in den blinde te sturen en maar wat dingen te 

doen, maar dat vinden we, dat is niet goed. We houden nauwgezet bij en we proberen te inventariseren en 

samen met de ambtenaren en met de wethouders, met het college willen wij de plannen straks uit gaan 

zetten. En ik denk dat dat de komende weken snel duidelijk zal worden. En dan zal GroenLinks daar ook de 

verantwoordelijkheid nemen die ze heeft en die ze maar wat graag neemt. Dank u. 

De voorzitter: Ja, ik zie nog drie interrupties, dus u komt allen aan de beurt. 

Mevrouw Van Zetten: Mag ik daar niet op reageren? 

De voorzitter: Nou, dan komt er nog een vierde bij. Maar houdt u het alstublieft kort en krachtig, want anders 

komen we de vergadering niet door. Dus graag iets kort en krachtiger. Mevrouw van Zetten, Hart voor 

Haarlem. 

Mevrouw Van Zetten: Ja, maar hoor eens, we zitten hier toch een beetje voor debat? Niet om allemaal een 

paar vraagjes af te vuren aan het college? Dus ja, ik word nu gelijk beperkt. 

De voorzitter: Zeker, en het debat maak ik nu mogelijk… Nee, mevrouw Van Zetten. Dat debat maak ik voor u 

mogelijk. Dus graag uw punt op de heer Van den Doel. 

Mevrouw Van Zetten: Ja, ik ben u eindeloos dankbaar, voorzitter. Maar kijk, ik wil even tegen de heer Van den 

Doel zeggen, ik begrijp wel zijn zorg voor de culturele sector. Maar ik had gehoopt dat de coalitie met de 

aangekondigde herijking nog eens ging kijken naar de kaders die zijn vastgesteld bij de 

coalitieonderhandelingen. En ik heb onlangs niet voor niks gezegd toen we uiteindelijk voor het Dolhuys extra 

financiën uittrokken: jongens, moeten we niet eerst naar de hele culturele sector kijken en is het dan niet 

eerder het Frans Hals museum aan de beurt om daar ons geld aan uit te geven dan zo’n museum? En dan 
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verwacht je natuurlijk, u bent ook heel erg cultureel natuurlijk betrokken, dat je eerst een plan maakt: waar 

gaan we nu de komende jaren naartoe? En waar kunnen we misschien toch beter in bezuinigen? Want er 

zullen gewoon keuzes moeten worden gemaakt. En dat mis ik een beetje. Maar misschien komt dat allemaal 

goed en zien we dat over een paar weken wel tegemoet. Maar inmiddels zien we natuurlijk wel dat er al 

keuzes zijn gemaakt. En het punt is: gaan we die terugdraaien? 

De voorzitter: Wilt u nog reageren, mijnheer Van den Doel? Heel kort? Gaat uw gang. 

De heer Van den Doel: Dank u, mevrouw Van Zetten. Soms is de actualiteit belangrijker dan de planning en 

moet je een probleem oplossen. En dat hebben we bij het Dolhuys gedaan. Er was nauwelijks een andere 

keuze te maken. En dit was een goede keuze gezien de omstandigheden. En inderdaad, over een paar weken 

hoop ik dat er een goed plan ligt hoe we als Haarlem en ook ondersteund door de gehele raad, ook u, over de 

toekomst van Haarlem en hoe we omgaan met de pandemie. Dank u wel. 

De voorzitter: Dan was er nog een … U komt ook aan de beurt heren, ik heb u gezien. Maar mevrouw Verhoeff 

wilde ook nog reageren. Gaat uw gang, mevrouw Verhoeff, PvdA. Niet meer? Oké. 

Mevrouw Verhoeff: Het is overgenomen door de heer Van den Doel. 

De voorzitter: Nou, dan gaan we naar de heer Smit van OPH. Gaat uw gang. 

De heer Smit: Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Mijnheer Van den Doel, als u zegt: over een paar weken 

hopen wij te komen met. Betekent dat ook dat wij dan inzicht hebben in compensatieregelingen van het 

kabinet? 

De heer Van den Doel: We komen in actie voor zover dat kan en we maken plannen voor zover dat kan. En als 

er nog andere dingen komen, dan moeten we daarop wachten. We kunnen niet voor de muziek uitlopen want 

we hebben dat geld nog niet. We weten niet hoeveel het is. Als wij niet genoeg weten, kunnen we ook weinig 

doen. Maar met wat we weten zullen we doen wat we kunnen. 

De voorzitter: En de heer Amand van … Oh, de heer Smit eerst nog. Gaat uw gang. 

De heer Smit: Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Mijnheer Van den Doel, dank u wel voor deze correctie. 

Want uiteindelijk weet u dus helemaal niet wat u over een paar weken kunt of wilt gaan vertellen. Want het 

lijkt me ook nauwelijks mogelijk eerder dan dat de meicirculaire verschijnt. Dank u. 

De voorzitter: De heer Amand van Trots, gaat uw gang. 

De heer Amand: Dank u wel, voorzitter. Wij zijn blij eigenlijk dat we op deze manier kunnen vergaderen. De 

Haarlemmers denk ik ook. Iedereen zit te stuntelen met videobegeleiding. En het is, ben blij dat de technici en 

de gemeente het mogelijk maakt dat we deze keer op een normale wijze kunnen vergaderen. Geen voorzitter 

die ons het woord ontneemt, dat wou ik nog even kwijt. Ten tweede wil ik, ik hoor de VVD net zeggen: het is 

allemaal leuk en aardig. Het gaat allemaal goed. Ik was van de week op de Botermarkt en dan word ik door 

mensen aangeklampt, ook hoor ik ondernemers die zeiden: ja, we gaan klagen bij de ambtenaren, maar er 

komt niks uit, mijnheer Amand. Hoe zit dat nou? Ik zeg: nou, ik ga aan die burgemeester vragen, want die gaat 

ons natuurlijk eens even vertellen hoe het zit. Dus bij dezen, burgemeester, gaat u eens vertellen waarom 

sommige ambtenaren niet meewerken als het gevraagd wordt? Ten tweede heb ik de andere vraag over de 
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jeugd. De jeugd in sommige buurten. U weet misschien niet maar ik ben een echte buurtman. En er zijn 

kinderen toch ook nog steeds die onder de level zitten dat ze haast niet te eten hebben, in Haarlem hè? Want 

daar praat ik over. En het is natuurlijk eigenlijk al schandaal dat het niet goed opgepakt wordt. En ik weet, 

natuurlijk we zitten met de maatregelen, maar er zou eigenlijk vanuit school en vooral nu in deze tijd beter 

opgericht kunnen worden gevolgen die daar zitten. Want de coronacrisis alleen, daar zijn we er nog niet mee. 

Dat denken sommige partijen wel, maar dan begint het pas. Ook voor de horeca. Ook voor de ouderen. Ik zal u 

vertellen, ik krijg een triest verhaal van de ouderen uit Schalkwijk. Krijgen een bordje voor de deur. Ja, vindt u 

het leuk? Die zitten binnen een pakje shag op te roken omdat ze nergens heen mogen. En zo gaat het in 

Haarlem. Geen mondkapjes, ik blijf zeuren. Geen goeie handschoenen. Ik heb vanmiddag nog mensen gehoord 

die in bejaardenhuizen in Amsterdam werken, idem dito met een sterretje. En iedereen zegt: het gaat allemaal 

prachtig. Het gaat allemaal zo goed. Nee, het gaat niet goed. Er is te weinig controle. Daarom ben ik blij dat u 

nou hier allemaal zit, dat wij ons verhaal kunnen doen. En het is natuurlijk ook zo, politiek is prachtig, maar als 

die mensen al die verhaaltjes lezen in die krant, dan denk je: nou, er gebeurt heel wat. Maar er gebeurt heel 

weinig. En dat is het probleem. Je zal naar de mensen toe moeten gaan, praten met de mensen wat de 

problemen zijn. En dat mis ik gewoon in het hele college. Ik mis dat gewoon. Dan hebben we nog wel een punt 

over cultuur. Prima, dat is gehoord. Bij Haarlem. Het is natuurlijk cultuur. Maar we moeten ook zorgen 

natuurlijk dat we naar de boeken kijken, dat er natuurlijk wel al dat geld goed en correct uitgegeven wordt. 

Dat is ook nog wel eens een puntje bij sommigen. Ik hoor mevrouw Van Zetten zeggen: ja, Frans Hals. Prachtig 

allemaal. Maar we moeten ook nog even kijken ook naar andere dingen. Dus bijvoorbeeld sportclubs die in de 

problemen zijn. Ik krijg mailtjes binnen, dan denk je: nou, hoe is het mogelijk. Maar daar zit helemaal geen 

vlees op de botten. Sportclubs die moeten echt geholpen worden. En niet met een kletsverhaaltje: je hoeft 

even geen contributie te betalen of geen terrein. Nee, je moet zorgen dat je dat ordelijk regelt. Dus misschien 

dat de wethouder daar een goed antwoord op kunnen geven. De verenigingen die gaan natuurlijk omvallen als 

het zo lang duurt. Dat is natuurlijk wel een punt. En daar hoor ik helemaal niemand, ook de krant niet. Want ik 

kan het Haarlems Dagblad lezen tot Tokio, maar er komt geen negatief geluid uit. Dan hebben natuurlijk de 

sportclubs hebben, cultuur hebben we ook. Nou, het Dolhuys, dat is … 

De voorzitter: Mijnheer Amand, u bent uw termijn aan het doen, terwijl, ik heb u even laten gaan. Maar u had 

een interruptie op de heer Van den Doel. 

De heer Amand: Nou, ik heb nog een vraag en dan bent u even van me af, voorzitter. Zoals u dat van mij 

gewend bent. 

De voorzitter: Oké, gaat u verder, mijnheer Amand. 

De heer Amand: Dat gaat over het Dolhuys en dat is natuurlijk een hele trieste zaak. Dat er zelfs nog geld bij 

moet. Natuurlijk. Maar we moeten wel de mensen daar ook redden. Dus bij dezen. Ik stop er even mee. U 

hebt genoeg stof om even na te denken en ik hoop dat u er wat mee gaat doen. Dank u. 

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Amand. En we hadden een volgorde van sprekers. U zei dat u wilde 

interrumperen, maar heeft nu uw termijn van Trots gebruikt. Dus dan ga ik daar even van uit. Dan gaan we nu 

naar de SP en dat is de heer Garretsen denk ik en dat gaat digitaal plaatsvinden neem ik aan. Want ik zie hem 

op mijn scherm. Gaat uw gang, mijnheer Garretsen namens de SP. 

De heer Garretsen: Dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor het woord. Ik wou beginnen met de financiën. Ik 

heb gelezen dat het kabinet wil dat de gemeenten geen nadelige gevolgen ondervinden van de corona. Nou, 

laten we hopen dat het kabinet zijn woord gestand doet. Maar of ze nou dat woord gestand doen of niet, ik 
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vind wel dat de prioriteiten van het gemeentebestuur moeten worden herijkt. En daarom zal ik beginnen met 

de punten die voor de SP belangrijk zijn. Ik sluit me aan bij de heer Rutten dat de SP vindt dat de noodlijdende 

ondernemers moeten worden geholpen. We hebben daar ook al een keer motie voor ingediend. Wij vinden 

dat die ondernemers geen belasting moeten betalen, tenminste geen gemeentelijke belastingen. Verder sluit 

ik me aan bij alles wat de heer Van den Doel over cultuur heeft gezegd, dat scheelt mij ook spreektijd. Want ik 

had daar ook wat over willen zeggen. Er zijn ook andere mensen die last hebben van de coronacrisis en dat zijn 

mensen die ontslagen worden, dat zijn flexwerkers, dat zijn studenten. Ik heb ook gehoord dat het aantal 

daklozen aan het toenemen is omdat mensen op straat worden gezet. Nou, ik ben het in dat opzicht ook eens 

met GroenLinks, dat moet niet gebeuren. Er zijn, dat is een vraag aan de burgemeester, 25 bedden aan de 

Beijneshal bijgekomen. Maar wij bekommeren ons ook om de mensen die door de coronacrisis werkloos zijn 

geworden. En sommige ondernemers hebben het juist extra druk en andere ondernemers die ontslaan 

mensen. En dat gaan ze in toekomst waarschijnlijk nog meer doen. Wij vinden het dus belangrijk dat de 

gemeente zich met omscholing bezighoudt en dat zo spoedig mogelijk mensen die werkloos worden dat die 

kunnen worden omgeschoold naar een sector waar wel werk is. En verder vinden wij dat in aanvulling op wat 

mevrouw Klazes heeft gezegd dat schulden zo mogelijk moeten worden kwijtgescholden en dat er extra 

aandacht moet zijn voor schuldhulpverlening. En als daarvoor extra personeel bij sociale zaken nodig is, dan 

moet dat ook gebeuren. Ook overige terreinen mogen zwakkeren niet de dupe worden. Wij vinden daarom 

dat de voorzieningen van de Wmo onverkort moeten blijven bestaan. Het abonnementstarieven ook want als 

we teruggaan naar de oude situatie zijn vooral de middeninkomens en ook met name de lagere 

middeninkomens zijn daar de dupe van. En wij maken ons in deze coronatijd ook grote zorgen over de gang 

van zaken in de daklozenopvang. De werksfeer is slecht en onveilig. Het ziekteverzuim is in hele korte tijd 

verhoogd naar bijna 20%. Wij vragen aan de wethouder, daar komen wij morgen bij de commissie 

Samenleving op terug, dat de gemeente met de HVO in gesprek gaat want er moet wat gebeuren. Het ene 

incident na het andere. Er zijn intimidaties en er is geweld. Wat we ook vinden dat … 

De voorzitter: U heeft een interruptie, mijnheer Garretsen. 

De heer Garretsen: Wat zegt u? 

De voorzitter: U heeft een interruptie van mevrouw Klazes van GroenLinks. 

Mevrouw Klazes: Ja, mijnheer Garretsen, even een vraag tussendoor. Ik denk ik laat u even doorgaan, maar 

toch even terugpakkend op uw opmerking wat betreft de abonnementstarieven. U zegt dat met name de lage 

en middeninkomens benadeeld zouden worden op het moment dat het abonnementstarief afgeschaft zou 

worden. Waar baseert u dat op? 

De voorzitter: De heer Garretsen van de SP, gaat uw gang. 

De heer Garretsen: Ik heb het destijds uitvoerig berekend onder de oude tarieven. Daar betaalde een inkomen 

van laten we zeggen €25.000 al gauw € 300 voor de huishoudelijke ondersteuning. Als u dat op prijs stelt dan 

wil ik mijn oude berekening terugzoeken. Vandaar ook dat er toen heel veel mensen de zwarte markt op 

gingen. Dat zouden wij betreuren omdat dat verlies van werkgelegenheid is bij de huishoudelijke-

ondersteuning-aanbieders. En dan wil ik over gaan naar mijn volgende punt en dat zal… 

De voorzitter: U heeft nog twee interrupties. Die ziet u niet zwaaien, maar die zie ik wel zwaaien. Mevrouw 

Klazes en dan mevrouw Verhoeff. Eerst mevrouw Klazes van GroenLinks. Gaat uw gang. 
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Mevrouw Klazes: Nog even een aanvullende vraag want ik stel die informatie op prijs. Mijn informatie die ik 

heb gelezen is anders. Dat betekent dat de hogere inkomens met name baat hebben bij het 

abonnementstarief. Het moment dat je dat abonnementstarief afschaft en je maakt de bijdrage 

inkomensafhankelijk, dat daarmee de lage en de middeninkomens juist geholpen zijn. Zou u daarvoor zijn? 

De voorzitter: Mijnheer Garretsen, SP. 

De heer Garretsen: Ik heb daar de vorige raad uitvoerig op geantwoord. Maar het is zo dat bij het oude 

tarievenstelsel, en daar was het destijds iedereen mee eens, juist de middeninkomens de dupe zijn want die 

betalen een onevenredig hoog aandeel van hun inkomen aan een huishoudelijke ondersteuning. Vandaar dat 

ook de vlucht naar de zwarte werkster op gang kwam. En die is nu tot stilstand gebracht. Integendeel, er gaan 

weer een hoop mensen gebruik maken van de huishoudelijke ondersteuning. En dat is goed voor de 

werkgelegenheid. Mensen zijn in dienst bij de aanbieders. Als wij weer teruggaan naar het oude tarief, dan 

betekent dat dat de werkgelegenheid daar weer drastisch afneemt. 

De voorzitter: Dank u wel mijnheer Garretsen. Ik ben heel blij om te zien als voorzitter dat u uw meubilair op 

uw thuislocatie hetzelfde behandeld als het meubilair normaal op het stadhuis. Dat u tijdens uw termijn ook 

gewoon hard op tafel slaat. Dat zet uw bijdragen kracht bij. Dank. U heeft ook een interruptie van mevrouw 

Verhoeff, PvdA. 

Mevrouw Verhoeff: Ja, mijnheer Garretsen, ik wil u uitdagen om creatief te denken. U heeft het over het oude 

systeem. Kunt u zich inleven dat we juist op een nieuwe wijze wel een abonnementstarieven hebben voor 

mensen die in de lagere inkomens zitten en een overgangsschaal hebben voor mensen die in de midden en de 

hogere inkomens het maar gewoon weer zelf gaan zoeken en mensen in dienst nemen om het huis schoon te 

maken? 

De voorzitter: Mijnheer Garretsen, SP. 

De heer Garretsen: Kijk, dat is weer hetzelfde antwoord als dat ik de vorige raad aan de heer Aynan gegeven 

heb. De SP is een partij voor de solidariteit. We willen dat iedereen dezelfde zorg krijgt aangeboden. En ik 

bedoel daar ook de ziekenhuiszorg. Dat is op dit moment niet het geval omdat mensen die een laag inkomen 

hebben die hebben een basisverzekering en zijn bang om naar de tandarts te gaan. En de heer Aynan zei 

destijds, vorige raad, dat hij dat volledig met me eens was. En onze solidariteit die willen we oplossen via een 

progressieve inkomstenbelasting. 

Mevrouw Verhoeff: Maar mijnheer Garretsen, u geeft een heel ander antwoord dan mijn vraag. Jammer. 

De voorzitter: Mevrouw Verhoeff, u heeft het woord niet gekregen van mij. Mijnheer Garretsen, gaat u verder. 

De heer Garretsen: Ik wil nu graag verder met de rest van mijn betoog. Wij kunnen daar in de commissie 

Samenleving nog uitgebreid over hebben, voorzitter, als u mij toestaat. 

De voorzitter: Zeker, gaat u verder. 

De heer Garretsen: Ja, en dat zal GroenLinks met mij eens zijn, wij vinden duurzaamheid en vergroening van 

de stad iets wat prioriteit moet blijven houden. Wij geloven heel erg in initiatief van bewoners zelf. Dat is ook 

financieel goedkoper. In deze financiële tijden is dat extra urgent. En een vraag aan de wethouder: is de 
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wethouder bereid deze initiatieven zoveel mogelijk te faciliteren? Wat duurzaamheid betreft, die moet ook 

onverminderd doorgaan. De SP juicht het ontstaan van energiecoöperaties die door bewoners zijn opgezet 

toe. Wij vinden het daarom te betreuren dat Haarlem niet in staat is geweest cofinanciering voor kernenergie 

te regelen. Hierdoor valt de expertise van kernenergie met de ingang van 1 juni weg en ook daarmee de 

ondersteuning voor energiecoöperaties in oprichting. Tot slot wil ik nog zeggen dat ook wij vinden dat het 

verkeer wat anders moet worden geregeld. Wij zullen van harte het raadsinitiatief van D66 voor Haarlem, of 

bijna heel Haarlem een 30 kilometerzone ondersteunen. Natuurlijk vinden wij ook dat de woningbouw, waar 

wethouder Roduner zo voortvarend mee bezig is, en soms wat groen betreft te voortvarend, dat hij 

onverdroten moet doorgaan. Dank u wel, voorzitter. 

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Garretsen. Dan gaan wij over naar de PvdA. Mevrouw Verhoeff neem ik 

aan. Gaat uw gang. 

Mevrouw Verhoeff: Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Wisse neemt zo het stokje even van mij over, waarna ik 

weer afsluit. Ik zal het zo kort mogelijk houden want ik heb al tijd gebruikt. Maar dat ging ook over cultuur. Wij 

hebben niet gekozen voor het geven van onze geloofsovertuiging wat er de komende periode moet gebeuren 

maar gewoon een aantal punten die nu echt heikel zijn. Want de kadernota komt eraan en daar kunnen we 

ons grote verhaal wel kwijt. Er moet nu hard aan de deur geklopt worden bij een aantal fondsen zoals het Rijk, 

want het is wel wie het eerst haalt, wie het eerst maalt wil je iets voor de cultuur doen. De heer Van den Doel 

haalde ook al de provincie aan. Dan kun je niet wachten tot je de financiën helemaal geregeld hebt bij de 

kadernota, want dan ben je de laatste in de rij en dan kan je het vergeten dat je geld krijgt wil je geld 

terugkrijgen. Dat is gewoon een oproep even in zijn algemene zin. Daarnaast willen we heel graag samen met 

andere mensen, coalitie, oppositie en ook de wethouder gewoon ook hier, en als het niet hier kan op een 

andere manier, discussiëren over hoe kunnen wij mensen verlokken om, ik heb net ook al gezegd, slimme 

dingen te organiseren? Dan geef ik nu… De culturele sector is een hele belangrijke economische sector in deze 

stad. Dus het gaat niet alleen over het aanbod, het gaat ook gewoon, zorg dat die werkgelegenheid blijft. 

Want het is 7% van de beroepsbevolking die direct ervan afhankelijk is. Maar ook nog een heel groot gedeelte 

technici, maar ook de horeca, u kunt het allemaal zelf wel verzinnen. Het is een hele belangrijke factor voor 

onze stad. Mevrouw Wisse. 

De voorzitter: Mevrouw Wisse, PvdA. 

Mevrouw Wisse: Dank u wel, voorzitter. Onze tweede vraag zit op de inzet van ambtelijke capaciteit op het 

zzp-loket. Sinds maart is het zzp-loket actief dat de Tozo-regeling uitvoert. Als ik het goed heb begrepen 25 

ambtenaren bij de frontdesk en 25 bij de backoffice. Deze capaciteitsinzet is natuurlijk noodzakelijk, maar welk 

werk blijft er nu sinds maart liggen? Gaat het vooral om de inzet van eigen ambtenaren of ook om ingehuurde 

krachten? En als straks het tweede steunpakket komt en ook het inkomen van de partners moet worden 

meegerekend, wordt er dan nog meer ambtelijke capaciteit vrijgemaakt voor dit zzp-loket? En op welke 

manier wordt de inzet van de ambtelijke capaciteit bijgehouden en meegenomen straks bij de aanvraag voor 

Rijkscompensatie? Onze derde vraag is al een paar keer langsgekomen: wat gaat het college doen qua 

anderhalve maatregelen in het verkeer? Voetgangers en fietsers hebben veel meer ruimte nodig. In andere 

steden zijn ze al lang bezig met pop-up fietspaden, het mengen van verkeer, voetgangers naar het fietspad, 

fietsers naar de rijbaan gemengd met scooters. 20, 30 kilometer per uur. Kan dat niet ook in Haarlem? Dank u 

wel. 

De voorzitter: Dan mevrouw Verhoeff nog, ter afsluiting. 
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Mevrouw Verhoeff: Dank u wel. Heel kort, en dat gaat met name over de horeca. We gaan niet de vragen over 

doen die al gesteld zijn, want dat heeft iedereen na kunnen lezen. De mensen thuis maar ook wij hier. De PvdA 

wil heel graag met de wethouder en alle andere raadsfracties discussiëren over de mogelijkheden in onze 

stad, hoe zo optimaal mogelijk de terrasruimtes te vergroten. Want er wordt al naar gekeken maar daar 

kunnen we misschien zelf nog creatieve zaken aan toevoegen. Zodat ook voor horecabedrijven die nu geen 

terrasvergunning hebben toch omzet gegenereerd kan worden door gezamenlijk zaken op te pakken. We 

hebben al voorbeelden uit andere steden, denk aan Amsterdam. Dat was onze bijdrage voor nu. 

De voorzitter: Dank u wel. En ik zie nog op de app dat de SP de vraag van mevrouw Wisse ondersteund. Dan 

weten de mensen dat thuis ook want die kunnen de chats niet meelezen volgens mij. Dan gaan we naar D66, 

mevrouw Leitner. Het woord is aan u. Gaat uw gang. 

Mevrouw Leitner: Dank u wel. Goh, het is weer even wennen. Ik mag weer staan tijdens het praten in plaats 

van staan aan de keukentafel. Het is een bijzondere avond vanavond in een hele bijzondere tijd. En dat is het 

wel echt. Een periode om nooit meer te vergeten. Hele generaties, jong en oud, die worden op dit moment 

gevormd door deze gebeurtenis. Mevrouw Klazes refereerde ook al daar kort aan. Mijn generatie en jonger 

heeft nooit een oorlog zelf meegemaakt, maar dit voelt toch wel als een oorlog tegen een virus. En het kabinet 

heeft daardoor ingrijpende besluiten moeten nemen. Besluiten die ik tot een paar dagen daarvoor niet voor 

mogelijk had gehouden in een vrije democratie als de onze. En toch hebben we het geaccepteerd allemaal. Ik 

wil hier van de gelegenheid gebruik maken om de mensen hier allemaal een compliment te geven. Ik vind dat 

we de raadsleden, college, ambtenaren flexibel met de veranderingen zijn omgegaan. En dankzij de inzet van 

de griffie en de ambtenaren kunnen wij nu online vergaderen en zelfs in deze hybride vorm. Dat is allemaal 

niet ideaal. Het democratisch proces wordt ook geweld aangedaan. Maar we hebben er ook met elkaar voor 

kunnen zorgen dat de boel niet is stilgevallen. En ook een compliment aan de Haarlemmers die zo goed en zo 

kwaad als het gaat met deze nieuwe situatie omgaan. Deze crisis treft kwetsbare mensen, ik ga er bijna van 

huilen. En ondanks die enorme impact van de gebeurtenissen die we nu nog niet helemaal kunnen overzien, is 

het niet allemaal slecht wat er gebeurt. We hebben eerder ook al gezien, bij de opvang van de asielzoekers in 

de Koepel, hoeveel veerkracht Haarlemmers hebben. Hoeveel mooie initiatieven er ontstaan. Hoeveel mensen 

moeite doen om kwetsbare ouderen toch te kunnen zien op bijzondere manieren. Hoe ze elkaar proberen te 

verrassen en mensen elkaar proberen te helpen. Het is gewoon hartverwarmend om te zien. Inmiddels zijn we 

zo’n negen weken verder. En in de eerste fase vonden wij het belangrijk om eendracht uit te stralen en actief 

het kabinetsbeleid te steunen. Het was en het is onzeker of de maatregelen de juiste zijn. Maar midden in de 

strijd moeten we blij zijn met een premier en een kabinet dat niet schroomt om te handelen. Ondanks alle 

mitsen en maren. En ondanks die daadkracht van het kabinet, maakt ook D66 Haarlem zich wel zorgen. Wij 

stelden vragen over onze kinderen, over de tweedeling in het onderwijs. Ontstaan er geen leerachterstanden? 

De cultuur, de terrassen, de fiets. Nou, het is allemaal genoemd. En langzamerhand moeten we dan toch uit 

die crisisstand komen en weer vooruit gaan kijken. De noodverordening is bedoeld om tijdelijk van kracht te 

zijn. We hebben het geaccepteerd maar het zijn vrij forse inbreuken op onze vrijheden die we verworven 

hebben hier. En die moeten dan ook echt beperkt blijven tot daar waar het voor nodig is. College, wij willen 

graag van u horen de bevestiging dat die noodverordening die nu langer van kracht is dan we ooit hadden 

kunnen bedenken… Hoor ik nou een boer? 

De voorzitter: Of het was iets technisch, of er zit een boer in onze vergadering. Maar gaat u verder mevrouw 

Leitner van D66. 
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Mevrouw Leitner: Ik had het over vrijheden. We willen graag van het college horen de bevestiging dat de 

noodverordening een middel is en geen doel. Daarvoor is onze vrijheid gewoon te belangrijk. Daarnaast 

hebben wij de indruk dat er willekeur ontstaat bij de behandeling van mensen of ondernemers. Degenen die 

bellen om maatregelen te overleggen lijken strenger behandeld te worden dan degenen die dat niet doen. 

De voorzitter: U heeft een interruptie, mevrouw Leitner. Het woord is aan de heer Rutten van de VVD. 

De heer Rutten: Dank u wel, voorzitter. Gewoon even voor de zekerheid. Hoor ik mevrouw Leitner en andere 

liberale partijen nu ook zeggen dat wat wij ook al betogen dat bij de lockdown moesten we doen wat ons 

opgedragen werd en dat het nu tijd is om, als we uit de lockdown gaan, we onze eigen keuzes moeten maken? 

Mevrouw Leitner: Ik herkende iets in uw betoog. Ja, dat klopt. En dan moeten we verstandig doen. Maar er 

gebeuren ook goede dingen. Hoe kunnen we nou zo goed mogelijk vasthouden aan ook de waardevolle 

inzichten die we nu doen? En onszelf ook zo goed mogelijk voorbereiden op eventuele volgende golven die 

komen. Of dat in het najaar is of misschien wel over 10 of 20 jaar. De geschiedenis leert ons dat wij ons aan 

crisis voorbereiden om een vervolg te voorkomen. Zo hebben we bijvoorbeeld na de watersnoodramp fors 

geïnvesteerd in de deltawerken. En daarover gaan onze volgende vragen aan het college. College, drie jaar 

geleden hebben wij een mooie toekomstvisie voor deze stad vastgesteld met de wens voor meer ruimte, 

groen voor de voetgangers, de fiets en het groen. College, welke stappen wilt u nu zeggen om te kijken naar 

meervoudig ruimtegebruik? De vragen zijn al gesteld, die wil ik niet herhalen. Maar maak ook van die 

gelegenheid gebruik om te kijken hoe wij flexibel in de toekomst, mocht zo’n situatie weer ontstaan, meteen 

weten: o, deze maatregelen kunnen we nemen. Concept Leefstraat, het is genoemd. Hoe kunnen we het in de 

toekomst gemakkelijker maken daarin flexibel te zijn? En ten slotte, college, ook wij maken ons grote zorgen 

over de culturele instellingen. Is ook al gezegd. Het Rijk maakt hier onvoldoende geld voor vrij en het kan niet 

zo zijn dat deze crisis stukmaakt wat wij hier in jaren in Haarlem hebben opgebouwd. Wij vinden dat we onze 

verantwoordelijkheid moeten nemen voor de culturele instellingen om te overleven. 

De voorzitter: U heeft nog een interruptie, mevrouw Leitner, van de heer Aynan. 

De heer Aynan: Dank u wel, voorzitter. Ik hoor D66 terecht over de toekomstvisie. Maar weet u nog wat de 

grootste zorg van de Haarlemmers was? 

Mevrouw Leitner: Ja, dat gaat u me nu vertellen. 

De heer Aynan: Dat ga ik u inderdaad vertellen want u zegt er helemaal niks over. Het was namelijk de 

tweedeling. Daar maakten en maken Haarlemmers zich nog steeds zorgen over en dat had D66 gesierd als ze 

daar ook iets over zeiden. 

Mevrouw Leitner: Nou, dank u wel voor het bruggetje inderdaad, want dat heb ik wel in mijn tekst staan. Maar 

daar ben ik… 

De voorzitter: Mevrouw Leitner, u moet u even draaien naar de microfoon toe, anders horen wij u niet. En de 

mensen thuis al helemaal niet. 

Mevrouw Leitner: Het is mijn betere kant. Dank u wel voor het bruggetje, dat staat ook inderdaad in mijn 

tekst… 



 

 13 

 

De voorzitter: Als u daar naartoe gaat, dan geef ik eerst nog de heer Garretsen van de SP het woord, want hij 

had ook een interruptie op u. 

De heer Garretsen: Ja, mevrouw Leitner, vindt u dat coronacrisis de accenten in het beleid moeten worden 

verlegd? Dat misschien meer geld naar andere activiteiten moet gaan als oorspronkelijk in het 

collegeprogramma stond? En zo ja, welke accenten zouden dan moeten worden verlegd? 

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Garretsen van de SP. Mevrouw Leitner van D66. Gaat uw gang. 

Mevrouw Leitner: Dank u wel, voor deze gelegenheid omdat punt nog aan te stippen. Beide. We zien nu door 

de… Er zit hele goede elementen in het collegeprogramma in het coalitieprogramma. Die staan ook voorop. 

Maar we zien ook dat deze crisis ook zichtbaar maakt dat een tweedeling in de maatschappij waar wij ons al 

langer zorgen over maken, dat die gewoon heel zichtbaar wordt. Ook op ander gebied. We maakten ons al 

zorgen over de tweedeling in het onderwijs. We zien nu ook dat leefstijl ook een tweedeling hier veroorzaakt. 

En dat is wel iets waar wij ons op willen gaan voorbereiden en dat vinden we heel erg belangrijk. Daar wil ik in 

de kadernota ook op terugkomen. Als ik door mag gaan, ik was in de afronding van mijn betoog gekomen. De 

culturele instellingen. We vinden het belangrijk dat de culturele instellingen kunnen overleven. Maar gezien de 

onzekerheid over de consequenties, ook financieel voor deze stad, vinden we het te vroeg om te gaan spreken 

over giften. College, hoe kijkt u aan tegen het idee dat vandaag gelanceerd is om een fonds in het leven te 

roepen waarvan wij dan later kunnen besluiten of dat terugbetaald wordt door giften of een extra heffing, een 

coronaheffing, of niet? Dank u wel, voorzitter. 

De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Leitner. En u krijgt gelijk nog een interruptie van mevrouw Verhoeff op 

deze laatste tekst. PvdA, gaat uw gang. 

Mevrouw Verhoeff: Ja, met name ten aanzien van cultuur. Giften, daar kan ik me iets bij voorstellen. 

De voorzitter: Mevrouw Verhoeff? U moet in de microfoon praten, anders horen wij u echt niet. 

Mevrouw Verhoeff: O, excuus. Mevrouw Leitner, u heeft het over: voor giften is het nog te vroeg. Maar 

leningen, voorschotten, zaken. Bent u het met ons eens dat in samenwerking bijvoorbeeld met de MRA of 

Amsterdam dat we nu wel heel snel stoom moeten maken om überhaupt een aanspraak te kunnen maken op 

middelen om ons dadelijk te helpen steunen in deze lastige tijden? 

Mevrouw Leitner: Dat ben ik heel erg met u eens. 

De voorzitter: Dat is een heel duidelijk antwoord. Dank u wel, mevrouw Leitner. En dat was dus de termijn van 

D66. Dan gaan we naar OPH en dat is de heer Smit neem ik aan? Gaat uw gang. 

De heer Smit: Dat heeft u goed, voorzitter. Van een kale kip kun je geen veren plukken. En dat zal betekenen 

dat heel veel Haarlemse organisaties, in de horeca, in de cultuur, anderszins ondernemers die uitstel van 

belastingen hebben, in feite niet in staat zijn om ooit daar waarvoor ze uitstel hebben gekregen nog te gaan 

betalen. Geld voor huur, het geld is er niet binnengekomen, de kosten zijn er wel. Kortom, van die kale kip 

kunnen wij vermoedelijk niet meer plukken. 

De voorzitter: U heeft een interruptie van mevrouw Verhoeff. 
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Mevrouw Verhoeff: Kijk, mijnheer… Dit is heel erg, ik wil uw voornaam noemen want ik ben uw achternaam 

even ontschoten. 

De voorzitter: Mevrouw Verhoeff, u kunt beter voor u kijken, anders horen wij u niet. 

Mevrouw Verhoeff: Mijnheer Smit. Sorry dat ik even uw naam ontschoten was. Bent u het met mij eens dat de 

stelling die u nu betrekt in alle tijden buiten corona klopt, maar dat nu, wil je bepaalde zaken regelen. En nu 

eens diepe zakken van het Rijk wel toereikend blijken om dingen te redden maar dan zul je wel eerst mensen 

in die overlevingstand moeten krijgen om ze daarna ook daadwerkelijk te kunnen redden. Als het Rijk over de 

brug komt, kun je misschien kwijtschelden. Dat is toch iets anders als eerst laten verzuipen en dan hopen dat 

er nieuwe kinderen geboren worden. 

De voorzitter: De heer Smit, OPH. 

De heer Smit: Geen enkele suggestie op die manier heb ik gemaakt. Maar luistert u even mijn betoog want ik 

denk dat we het met elkaar eens zijn. Maar aan de andere kant, de gemeente Haarlem is eigenlijk ook die kale 

kip. Onze algemene reserve is klein, is heel bescheiden. De brief van het college van 24 april geeft al een 

voorschot op miljoenentekorten die er aankomen door de coronacrisis. Zeker als je naar een zes 

maandstermijn kijkt die daarin staat als eerste inschatting, we schieten over de 10 miljoen heen. Wellicht gaat 

het nog verder, kom ik ook nog even op. Wij zijn zelf eigenlijk ook een kale kip. En mevrouw Verhoeff, ik kom 

bij u. Er zijn voor mij goede dingen gezegd en goede dingen gevraagd. Maar wat kunnen wij als gemeente? Ik 

denk dat om te weten wat wij kunnen, moeten wij zicht hebben op: A, hoe onze financiële stand is en welke 

kosten wij inmiddels eigenlijk op ons hebben genomen of op ons moeten gaan nemen. En, en dat is een vraag 

die in mijn notitie staat die ik niet integraal ga voorlezen want die zit bij de stukken en kan elke Haarlemmer 

ook meelezen, is: wat betekent het voor de Haarlemmers straks per maand zolang de anderhalve meter 

maatregel door blijft duren? Mevrouw Verhoeff vraagt om creativiteit, maar ondertussen kunnen er in een 

concertgebouw straks geen 400 mensen maar misschien maar 60. En nou is de kunst, zijn wij in staat om 

eigenlijk mee te lopen in de financieel problematiek door een inschatting te kunnen maken wat ongeveer de 

effecten per maand zijn van de anderhalve meter maatregel? Voor Haarlem, voor de Haarlemmers, voor de 

Haarlemse organisaties. En natuurlijk moeten wij proberen om te faciliteren. De voorbeelden zijn genoemd. 

Grotere terrassen voor de horeca, kijken hoe creatief je mee kunt denken met cultuur. Maar we moeten eerst 

weten hoeveel geld we echt hebben en hoeveel we erin kunnen pompen. En dat betekent dat vermoedelijk 

pas te meicirculaire inzicht geeft in de compensatie van het Rijk. Ik wacht even, voorzitter. 

De voorzitter: Ja, de heer Van den Doel van GroenLinks heeft een interruptie. Gaat uw gang, mijnheer Van den 

Doel. 

Mijnheer Van den Doel: Dank u wel, voorzitter. Mijnheer Smit, u zegt steeds dat we moeten wachten tot 

dingen duidelijk zijn. Maar we zitten volgens mij in een situatie waar dingen heel lang niet duidelijk worden. En 

ik denk dat de burger terecht verwacht van ons dat we daar duidelijkheid over geven. En dat bedoelde ik ook 

net over een wat kortere termijn dat we de mensen wel zo goed en kwaad als het gaat duidelijkheid moeten 

geven. Dat betekent in dit geval van de corona dat als we wachten tot we definitief het stof neergedwarreld is, 

dan zitten we anderhalf jaar verder en dan is iedereen weg. Dus uw betoog is niet onverstandig, maar in deze 

tijd denk ik persoonlijk niet van toepassing. Wat vindt u daarvan? 

De voorzitter: De heer Smit, OPH. 
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De heer Smit: Dank u wel. Ik denk dat ik ook uw opmerking meeneem want ik herken dat. De dilemma’s zijn 

niet over anderhalf jaar opgelost, dan zijn ze alleen nog maar erger als we niks doen. Dus ik kom bij u. Wij 

moeten in ieder geval weten hoe we als gemeente Haarlem ervoor staan. Welke portemonnee we kunnen 

trekken om Haarlem te helpen. Dat is heel belangrijk. En nu kom ik bij mevrouw Verhoeff, en nu kom ik bij 

mijnheer Van den Doel. Geacht college, bent u bereid om heel concreet als college van Haarlem naar het 

kabinet te gaan, naar de Tweede Kamer te gaan en te constateren dat elke maand dat er gewacht wordt met 

de compensatie van de gemeentes voor de gemaakte kosten, zodat wij als we die krijgen weer opnieuw de 

Haarlemse organisaties echt kunnen ondersteunen? Want een warme omhelzing, die mag niet. Maar echt 

kunnen helpen met geld, want dat is toch vaak het middel waarmee je helpt, dat moet kunnen. En kunt u ook 

vragen en uitleggen dat gemeentes in Nederland als geen ander in staat zijn om de lokale economie, en de 

regionale economie, aan te jagen? En dat als in het gemeentefonds ook niet middelen ter beschikking worden 

gesteld om de gemeentes in staat te stellen die economie weer uit het slop te helpen. Want de dreun is enorm 

en die dreun moet aangepakt worden voordat onze crisis in Nederland een systeemcrisis wordt. Bent u bereid 

om heel persoonlijk ook zichtbaar te zijn naar de Tweede Kamer, naar het kabinet om te zeggen: kabinet, 

neem die maatregelen snel en stel het geld snel ter beschikking. En dan hoop ik dat ik het met mijn vorige 

sprekers eens ben. Wij moeten proberen de Haarlemmers, de Haarlemse organisaties, zo snel mogelijk te 

beloven … Nee, echt iets te kunnen beloven. Niet alleen een warm woord maar ook heel concreet: worden 

schulden kwijtgescholden? Worden exploitaties voorlopig afgedekt? Want ook de anderhalve maatregel leidt 

nog steeds tot voortschrijdende verdere tekorten. Als wij dat echt kunnen, dan kunnen we echt onze stad 

helpen. Maar dan hebben we geld vanuit Den Haag nodig. En dat is los van de vragen die ik gesteld heb, en die 

zijn technisch, hoef ik vanavond nog geen antwoord op, komt wel. Maar met name die vraag: kunt u zich 

inzetten om zichtbaar te maken dat dit voor bijna alle steden in Nederland niet te lang mag duren? Dank u l, 

voorzitter. 

De voorzitter: U heeft vier interrupties. Dat is voor vanavond een record. We beginnen bij mevrouw Verhoeff, 

PvdA. 

Mevrouw Verhoeff: Mijnheer Smit, heb ik nou toch echt verstaan dat u zei: wachten tot we aan de deur 

geklopt hebben en geld vangen van het Rijk? Of weten hoe we gaan vangen? Dus dat we dan toch eerst de 

instellingen die in ieder geval toen John Oomkes en ik daar op bezoek waren bij de culturele instellingen, maar 

dat kan je ook doen bij de horeca, zeiden: we redden het niet tot september. Dus gaan we daar echt op 

wachten tot iedereen omvalt? Ik vrees dat dat toch het gevolg is van wat u zegt. 

De voorzitter: Ik vermoed zomaar dat het antwoord van de heer Smit heel kort is. 

De heer Smit: Dat is nee. Nee. Neemt niet weg dat… 

De voorzitter: U heeft er nog vier hoor, dus u kunt zo meteen nog denk ik uw verhaal wat kracht bijzetten. 

De heer Smit: Ja, maar mijnheer de voorzitter, ik moet toch even mevrouw Verhoef toch de eer geven van een 

fatsoenlijk antwoord dacht ik. Mevrouw Verhoef, nee. Wij moeten onze cultuurpodia, onze musea 

openhouden, in stand houden. Dat betekent doorgaan met subsidiëren en doorgaan met geen huur innen, 

doorgaan met geen belastingen innen. En op die manier deze organisaties in de lucht houden. Punt. We 

moeten daar waar we kunnen de horeca helpen, faciliteren om zoveel mogelijk toch weer een omzet te gaan 

maken ondanks beperkende maatregelen zoals de anderhalve meter. 

De voorzitter: Uw antwoord is helemaal duidelijk. U heeft nog drie interrupties, dus u mag nog even door zo. 
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De heer Smit: Prima. 

De voorzitter: Mevrouw Klazes, GroenLinks. 

Mevrouw Klazes: Dank u wel, voorzitter. Ik vraag me af, mijnheer Smit, verwacht u nu werkelijk van dit college 

met de burgemeester voorop met zijn trommeltje, dat ze naar Den Haag gaan en namens Haarlem zeggen: 

kom op Rijk, kom op met je potje. Wij zijn niet de enige gemeente die problemen heeft. Ik denk dat het Rijk 

heel goed op de hoogte is van het feit dat de gemeenten allemaal in een vergelijkbare benarde positie zitten. 

Zou het niet logischer zijn als een orgaan als de VNG deze taak op zich zou nemen? Of verwacht u echt 

daadwerkelijk van dit college dat zij naar Den Haag gaan om daar om geld te vragen? 

De voorzitter: De heer Smit, OPH. 

De heer Smit: Ja, mevrouw Klazes, dat verwacht ik. Dat neemt niet weg dat gezamenlijke inzet met de G40 en 

binnen de VNG ook moet. Maar steden als Enschede zijn ons voorgegaan. Hilversum heeft zich duidelijk 

geprofileerd. Die hebben ook persoonlijk aangegeven wat de problematiek in hun stad is. En het is echt niet 

verkeerd, want er moet heel snel geld komen. Als er meerdere wegen naar Rome, maar in dit geval naar Den 

Haag gaan, om het kabinet duidelijk te maken dat elke maand wachten betekent dat de economie hier verder 

inzakt. Dank u. 

De voorzitter: Dan hadden we de heer Amand van Trots ook met een interruptie op de heer Smit. Gaat u gang, 

mijnheer Amand. 

De heer Amand: Voorzitter, dank u wel. Ik had wel even een echte Trots-vraag. Wobke heeft hele diepe zakken 

in Den Haag. Hij heeft het aan de wethouder van financiën ook gevraagd: hoe diep zijn jouw zakken? 

De voorzitter: De heer Smit, OPH. 

De heer Smit: Nou, de zakken van het kabinet zijn diep. Maar het is ook dacht ik mevrouw Verhoeff zei: als 

straks iedereen er uitgeput heeft en als laatste zijn de gemeentes aan de beurt, ja dan wordt het misschien 

krap. Ja, we stoppen 100 miljard in onze economie, 200 miljard in onze economie. Stoppen wij gezamenlijk 

met de Europese collega’s geld in de economie? Ja. Maar ik denk, en laat ik een bedrag maar noemen. Ik denk 

dat er gewoon een bedrag van 5 miljard naar het gemeentefonds moet om deels de opgelopen tekorten te 

financieren en deels impulsmiddelen vrij te maken om de lokale economie te ondersteunen. 5 miljard op een 

totaal van 100 tot 200 miljard die het kabinet gaat verdelen, lijkt me ook niet waanzinnig. Maar ik weet een 

ding wel: gemeentes kunnen als geen andere enorm goed zien hoe ze hun lokale economie moeten 

ondersteunen. 

De voorzitter: En u heeft ook nog een interruptie van de heer Van den Doel van GroenLinks. Gaat uw gang. 

De heer Van den Doel: Dank u wel, voorzitter. Mijnheer Smit, u weet toch dat bedragen noemen het 

gevaarlijkste is wat er is in dit geval? En als je 5 miljard zegt en dan krijg je zoiets: weet wat je vraagt want dat 

zal je gegeven worden en stel we hebben er zeven nodig. Dus ik denk op dit moment dat het veel te vroeg is. 

Maar ik denk wel dat je kan praten over vele miljarden. En dan heb je veel meer, ik vind het iets te specifiek. 

De heer Smit: Mijnheer Van den Doel, het zijn hele bijzondere tijden. We hebben de eerste en hopelijk de 

laatste coronacrisis in Nederland. Ik noem die 5 miljard omdat ik denk dat in ieder geval tweeënhalf miljard 
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nodig is om de opgelopen tekorten weg te werken, en misschien 3 miljard. Dat andere deel zou inderdaad zeer 

goed door gemeentes ingezet kunnen worden voor impulsen in de lokale economie. En mag ik geen bedrag 

noemen? Ja, voor KLM is het ook genoemd, voor Martinair is het ook genoemd. Kortom, het kabinet werkt 

met bedragen en is soms bereid om op twee A4’tjes, als het verhaal logisch is, forse bedragen ter beschikking 

te stellen om de economie in stand te houden, de werkgelegenheid in stand te houden. Dus, misschien 

moeten gemeentes dit ook zo durven. Afzonderlijk moet zeker. Gezamenlijk G40 en VNG moet ook zeker. 

Dank u, voorzitter. 

De voorzitter: En dank u, mijnheer Smit. De PvdA heeft ook nog een interruptie. Gaat uw gang, mevrouw 

Verhoeff. 

Mevrouw Verhoeff: Naar aanleiding van uw antwoorden en ik heb heel netjes gewacht deze keer. U bent een 

groot rekenmeester, dan ga ik even vanuit. En of het 5 of 7 miljard is, daar ga ik u niet op bevragen. Maar u 

weet toch ook wel dat het Rijk alleen maar het geld beschikbaar stelt als de gemeente c.q. provincies ook 

bijdragen. En of dat echt een verdubbelaar is of dat het een deelbijdrage is. Durft u dat risico te nemen om 

met de maatregelen die u net zelf opsomde of dat genoeg is? Want de instellingen zelf zeggen dat ze het daar 

niet mee redden. Want ze moeten meer kosten maken dan alleen die vaste lasten die nu vergoed worden. 

De voorzitter: Mijnheer Smit, OPH. 

De heer Smit: Ja, u bent geen rekenmeester. U haalt nu wat dingen door elkaar. Er komt van de 300 miljoen 

voor cultuur 30 miljoen naar de gemeentes, dat is € 300.000 ongeveer voor Haarlem. Dat is dus peanuts. Dat 

ben je per maand echt wel kwijt aan cultuur. Aan het dichthouden van het gat. Nee, welke bedragen je ook 

kunt noemen, als het kabinet ook mede inzet vraagt van gemeentes, dan kunnen sommigen dat meer. Wij 

kunnen het in ieder geval beperkt want onze reserves zijn heel klein en voor je het weet zijn we een artikel 12 

gemeente. Dus dan heb ik liever de toezegging van het Rijk dat wij bij 50 miljoen ook 50 miljoen moeten 

stoppen, dan dat we zeggen: we hebben het niet en we krijgen het geld van het Rijk niet en we zijn zelf ook 

zeg maar op slopershoogte. Dus het is een heel moeilijk antwoord op een vraag die ook niet helemaal klopt. Ik 

denk dat het Rijk in staat moet zijn, zoals ook bij Martinair en bij KLM en bij andere voorbeelden, om te 

zeggen: we moeten nu heel wijs vanuit de macht die het kabinet heeft moeten wij proberen de 

werkgelegenheid, met name die, en de economische processen in stand houden. En dan vraag je niet of 

gemeentes een evenredig deel daarvan dekken want dat kunnen ze nagenoeg geen van allen. Dank u. 

De voorzitter: Dank u wel mijnheer Smit namens de OPH. Ik zag de heer Rutten ook nog zwaaien voor een 

interruptie dacht ik. Klopt dat? VVD. 

De heer Rutten: Dank u wel, voorzitter. Ik had dezelfde vraag als mevrouw Klazes en ik ben bang dat ik 

hetzelfde flauwekul antwoord krijg. Maar ik wil dan maar een suggestie doen in plaats daarvan en dat 

mijnheer Smit met zijn vlaggetje en zijn hoedje en zijn toeter naar het Malieveld gehad. Maar ik denk niet dat 

daar een rol ligt voor het individuele bestuur van Haarlem. 

De heer Smit: Waarvan akte, mijnheer Rutten. 

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Smit. Dit was uw termijn neem ik aan? U gaat erbij zitten. Dan gaan wij 

naar het CDA en het CDA neemt digitaal mee. En ik neem aan, mevrouw De Raadt zag ik al. Gaat uw gang. 
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Mevrouw De Raadt: Dank u wel voor het woord, voorzitter. En dank aan de griffie voor het mogelijk maken 

van deze toch wel bijzondere hybride bijeenkomst. De titel alleen van deze vergadering die luidt Vragenuur 

van de raad. Dus zo was deze vergadering ook door het CDA opgevat. Van mij dus niet van die mooie 

voorbereide betogen als die van mijn collega’s. Al kan ik mij natuurlijk voor het grootste gedeelte wel zeker bij 

hun aansluiten. Dus niets dan lof daarover. Wel heeft het CDA nog vijf vragen aan het college waarvan de 

laatste vier direct afkomstig zijn van de horecaondernemers, ofwel er wordt met smacht op deze antwoorden 

gewacht. Als eerst een algemene vraag. Voorzitter, het wordt duidelijk drukker op straat. En ziet de 

burgemeester hierin ook aanleiding voor het treffen van extra maatregelen? Lees belettering, 

eenrichtingsverkeer, afzettingen, et cetera. Zodat burgers voldoende afstand ten opzichte van elkaar kunnen 

houden. En dan dus vier vragen over de horeca en de terrassen. Onder meer op de website van de Kamer van 

Koophandel staat dat gasten vanaf 1 juni bij een restaurant en cafés vooraf moeten reserveren. En een van de 

vragen die op dit moment leeft is: geldt dit ook voor daghoreca zoals koffiezaken, lunchtenten? Dat zijn vaak 

niet de plekken waar je vooraf reserveert, maar dat zijn eerdere de plakken waar je langs loopt en vervolgens 

even een bak koffie doet en een stukje taart eet. En… 

De voorzitter: U heeft een interruptie, mevrouw De Raadt. 

Mevrouw De Raadt: En dit geldt natuurlijk ook voor kroegen. 

De voorzitter: O, ik dacht dat dat het punt was aan het einde van uw zin, want u heeft een interruptie van de 

heer Visser van de ChristenUnie. Gaat uw gang, mijnheer Visser. 

De heer Visser: Ik hoor het CDA pleiten voor eenrichtingsverkeer in de binnenstad. Ik vroeg me af of mevrouw 

De Raadt het filmpje op de site van het Algemeen Dagblad heeft gezien over de ervaring daarmee in Utrecht? 

Ik zag er alleen maar boze burgers die dit een onbegrijpelijke regel vonden, dat er voldoende ruimte was en 

dat het alleen maar irritatie opwekte. Dus waarom pleit het CDA hiervoor? 

De voorzitter: Mevrouw De Raadt van het CDA. Gaat uw gang. 

Mevrouw De Raadt: Even nadenken hoe ik hierop reageer. Volgens mij heb ik er helemaal niet voor, ik heb 

daar niet voor gepleit. Ik gaf het als voorbeeld. Volgens mij zei ik ook letterlijk zoals bijvoorbeeld belettering, 

eenrichtingsverkeer, afzettingen. Dus, dat heeft u dan echt verkeerd begrepen. En uw tweede vraag was of ik 

dat filmpje heb gezien? Dat heb ik niet. Maar laten we dat soort toestanden wel proberen te voorkomen. Dat 

ben ik met u eens. Ik ga ervan uit dat als het college hier over nagedacht heeft dat ze dan ook met slimme 

oplossingen zullen komen. Dan ga ik door naar mijn tweede vraag voor de horeca, de derde vraag in totaal. 

Welk filmpje ik wel gezien heb is het filmpje van wethouder Berkhout waarin hij onder andere zegt: nou ja, 

horecaondernemers, ga in overleg met je buren. En is het bijvoorbeeld mogelijk om je terras tijdelijk te 

vergroten, dien hiervoor dan een aanvraag in. En de vraag die dan nu leeft is dan: A, waar moet die aanvraag 

dan worden ingediend? En een vraag die bij mij direct op kwam, maar dat is misschien een beetje 

beroepsdeformatie, is in ieder geval wordt dit dan gezien als een wijziging van de exploitatievergunning? Want 

als dat inderdaad het geval is, dan kan ik me voorstellen dat er ook leges geheven gaan worden. Die zijn fors in 

dit geval, € 229. En dan zit je natuurlijk ook met officiële reactietermijnen die fors kunnen oplopen wanneer er 

ook nog wat vertraging optreedt. Dus we hopen dat het antwoord op deze laatste vraag nee is en dat er een 

alternatief route wordt voorgesteld om dit soort aanvragen in te dienen. Maar dat horen wij dan graag van 

wethouder Berkhout. Goed, dan de derde vraag over de horeca. Als de horecaondernemer niet mag bedienen 

maar bijvoorbeeld alles dus moet neerzetten op een tafel midden in het terras, dan kan ik me juist voorstellen 

dat je juist extra looplijnen gaat krijgen van verschillende tafels die tegelijk en vervolgens hun bestelling weer 
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willen ophalen op die middentafel. En ja, dat gasten juist daardoor, doordat je dus niet bediend maar het laat 

ophalen, eigenlijk onnodig met elkaar in contact gaan komen. En dan is de vraag die daaruit weer leidt is dan: 

wie is daarvoor dan verantwoordelijk? En dan de laatste vragen, voorzitter. Is het correct dat de horeca vanaf 

1 juni, als het terras weer open mag, dan gasten nog wel steeds de toegang tot het toilet moet weigeren? Het 

is natuurlijk ook zo dat onze enige openbare vrouwentoilet is op dit moment afgesloten. Dus onze vraag die 

daaruit volgt is: heeft de gemeente al nagedacht over wat voor oplossingen geboden zouden kunnen worden? 

En mocht die oplossing niet bestaan, gaat de gemeente dan actief communiceren dat de terrassen weliswaar 

open zijn, maar dat mensen alleen maar thuis naar de wc kunnen? Dit waren onze vijf vragen, voorzitter. Tot 

zover. 

De voorzitter: Dank u wel, mevrouw De Raadt. Dan gaan wij over naar de heer Hulster, hoop ik, van de 

Actiepartij. En die zal ook digitaal deelnemen. Gaat uw gang. 

De heer Hulster: Dank u wel, voorzitter. De coronacrisis, ik kom dus wel net uit een andere vergadering dus ik 

hoop maar dat ik niet heel veel punten herhaal die al eerder genoemd zijn. Maar dat is dan maar even zo. De 

coronacrisis heeft alles enorm opgeschud. We zien dat de uitgangspunten die er waren zoals een 

terugtredende overheid, marktwerking in de zorg, ‘…’. En we denken dus dat er enorme kansen liggen en ik 

denk dat heel veel mensen denken dat er enorme kansen liggen om echt een aantal dingen fundamenteel 

anders te gaan doen. En natuurlijk hebben we daar als gemeente minder invloed op, maar ik denk dat wat ons 

betreft moeten we die invloed echt zoveel mogelijk proberen te nemen. Ook proberen in te vullen en te kijken 

of er een aantal dingen nu echt op een andere manier kunnen gaan gebeuren. Dus ja, we hebben tot nu toe 

eigenlijk vooral bezighouden met het beleid wat een beetje no regret was om dat door te zetten. En we 

zouden er echt op, wij vinden het echt belangrijk dat er nu een nieuw beleid komt wat ingaat op de situatie 

die er nu voorligt. Voorlopig ziet het ernaar uit dat het een enorme impact gaat hebben op heel veel mensen. 

En daar ga ik een aantal dingen over zeggen. Nou ja, ‘…’ Een aantal mensen hebben dat al gezegd denk ik. We 

zien dus dat in de hele wereld fiets en voetganger gigantisch ineens worden hergewaardeerd en weer plek 

krijgen. Dus steden als Parijs waar ineens midden in het centrum gewoon hele brede autowegen ineens voor 

de fiets worden vrijgegeven. Dus ja, de coronacrisis heeft wel laten zien wat de nut en noodzaak daarvan is. 

Tuurlijk hebben we in Haarlem al veel ruimte gemaakt voor de fiets, maar wat ons betreft is dit echt een grote 

kans nu om de fietsers en de voetgangers meer ruimte te geven. Nu er weinig verkeer is wordt er juist heel 

hard gereden en dat leidt juist tot meer verkeersslachtoffers. Ik geef alvast aan dat er een motie zou komen 

om dit pleidooi te ondersteunen en dat zal in de volgende raadsvergadering zijn. 

De voorzitter: U heeft een interruptie, mijnheer Hulster, excuus dat ik u onderbrak. Ik dacht dat u aan het 

einde van de zin was. Mevrouw Van Zetten van Hart voor Haarlem. Gaat uw gang. 

Mevrouw Van Zetten: Ja, ik heb even een vraag. U heeft het over een nieuw beleid en andere dingen die 

nieuwe kansen bieden. En dan vooral natuurlijk over fietsers en voetgangers en die de ruimte moeten krijgen. 

Maar zien we nou ook niet dat juist de auto een ideale oplossing is tegen de medemensen met corona. Want 

het openbaar vervoer, dat wordt natuurlijk een groot probleem, dat begrijpen we allemaal wel. Onlangs zag ik 

nog een disco in de auto. En de drive-in bioscoop was weer helemaal terug in Amerika. En dat is natuurlijk een 

andere kant van de zaak die u misschien waarschijnlijk niet zo positief ziet. Maar het is natuurlijk ook wel een 

gevolg van deze crisis. Vindt u dat ook? 

De voorzitter: Ja, u krijgt eerst het woord, mijnheer Hulster van de Actiepartij. Daarna heeft mevrouw Leitner 

ook nog een interruptie. Gaat uw gang. 
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De heer Hulster: Dank u wel, mevrouw Van Zetten. En dank u wel, voorzitter. Ja, het klopt dat de auto 

natuurlijk in deze tijden waarin we sociale hygiëne moeten betrachten een gigantische kans lijkt te zijn. En 

natuurlijk zijn er ook oplossingen voor de auto. Maar we hebben de afgelopen tijd ook gezien dat ineens heel 

‘…’ (geluid valt weg). Dat was natuurlijk gedwongen en helemaal niet prettig. En dat het onderwijs veel beter 

gespreid kan worden. Dus er lijken ineens ook allerlei oplossingen mogelijk. Kijk, wij zijn niet principieel op 

tegen autoverkeer, ook al wilt u die woorden in mijn mond leggen. Wij willen juist dat we in Haarlem heel slim 

met het autoverkeer omgaan zodat mensen die de auto nodig hebben met de auto kunnen rijden en dat de 

mensen die niet zo nodig hebben betere afwijkingen gaan maken hoe ze zich verplaatsen. Ik weet niet precies 

wat de cijfers zijn in Haarlem, maar als vuistregel kun je nemen dat ongeveer 50% van de verplaatsing onder 

de 8 km is. En zoals de heer Rutte onlangs al heeft gezegd zou 8 kilometer prima fietsafstand kunnen zijn. Dus 

wat ons betreft is daar nog heel veel winst te boeken. Waren dat de interrupties? 

De voorzitter: U heeft nog een interruptie van mevrouw Leitner ook, D66. Gaat uw gang. 

Mevrouw Leitner: Die was eigenlijk op mevrouw Van Zetten, mag dat? Ja, dat is een gekke hè? 

De voorzitter: Interruptie op interruptie is altijd wat lastig, maar gaat uw gang. 

Mevrouw Leitner: Het was eigenlijk, beide geven aan natuurlijk dat de auto lijkt inderdaad in de tijden van 

sociale hygiëne dan een kans te bieden. We moeten ook niet vergeten dat juist in deze tijden letten op je 

gezondheid en bewegen bij al dat thuiswerken ontzettend belangrijk is. En dus ook voetgangers en de fiets 

ook weer een opleving kennen. 

De heer Hulster: Ja. Ja en bovendien… 

Mevrouw Van Zetten: Dat is voor mij hoor. Mag ik even reageren? 

Mevrouw Leitner: Ja, dat mag. 

De heer Hulster: Sorry. 

Mevrouw Van Zetten: Daarom zit ik natuurlijk te springen dat die sportschool weer opengaat. Want dat is nou 

eenmaal mijn manier om mijn figuur in stand te houden. 

De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Van Zetten. De heer Hulster, Actiepartij. 

De heer Hulster: Nou ja goed, dus de vraag is natuurlijk: gaat het college aan de slag om meer ruimte voor de 

fiets te maken? En daar heeft de staatssecretaris ook al om gevraagd. Dus daarvoor kondig ik die motie aan. 

Dan over muziek en de podiumkunsten. Zou het mogelijk zijn dat die op straat kunnen gaan optreden? ‘…’ 

(geluid valt weg) toch gelegenheid hebben om hun kunstvormen te laten zien. En natuurlijk ook voor de 

Haarlemmers wat vertier te bieden. En dat moet natuurlijk allemaal gericht worden zodat er gepaste afstand is 

en niet te veel mensen zijn. Maar aangezien er niet meer dan dertig mensen toegestaan zijn, zou dat 

misschien een optie zijn. Dat is dus een vraag aan het college. Dan, de provincie heeft een noodfonds voor de 

kunsten ingesteld. Wij vinden dat Haarlem hier aan de lat staat, het college aan de lat staat om te 

inventariseren wat er nodig zijn in de kunstsector en hoe die het beste kunnen worden geledigd. Dus daar 

graag een reactie op. Dan de strijd hebben we al eerder opgeroepen om tot een rechtvaardige verdeling van 

terrassen te komen. Wat ons betreft kunnen we dat beter niet aan de sector overlaten. We vinden dat echt 
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een taak voor de overheid, want anders krijgen we daar allerlei gedoe en gesteggel over en dat is nu juist iets 

wat heel gevoelig ligt en wat de ondernemers enorm raakt. Dus daar zou eigenlijk de gemeente het voortouw 

in moeten nemen. Graag een reactie. Dan de vraag of ‘…’ (geluid valt weg) inzetten voor de getroffenen van 

de coronahandhaving. Vorige week vroeg de burgemeester zich af of er mensen die een 

samenscholingsverbod hebben gekregen vijf jaar lang geen verklaring van een… hoe heet het? Een VOG 

kunnen krijgen. We zijn benieuwd of de burgemeester daar ondertussen een antwoord op heeft? Maar ook of 

hij zich wil inzetten bij de VNG om te kijken of die maatregel toch wat versoepeld kunnen worden. Wat het 

treft echt een heleboel mensen die echt geen kwaads in de zin hadden en gewoon iets leuks met elkaar aan 

het doen waren. En zich heel erg bewust waren van het feit dat er beperkingen waren. En dan is het wat ons 

betreft nu echt tijd om na te denken hoe we de reële economie op gang kunnen houden. We begrijpen dat de 

coronacrisis echt een grote domper is voor de wat in het algemeen als economie wordt genoemd. Maar ja, 

wat ons betreft is het belangrijker dat mensen uit Haarlem op een eenvoudige manier met elkaar diensten 

kunnen gaan uitwisselen. Daar zijn al heel veel experimenten mee geweest in het buitenland die vaak heel 

succesvol zijn. Dus wat ons betreft zou nu het moment zijn om over een complementaire ‘…’ of puntenstelsel 

nagaan te gaan denken. Maar daar zullen we dan later ook nog wel met een voorstel op terugkomen. Tot 

zover de bijdrage van de Actiepartij. 

De voorzitter: Dank u wel mijnheer Hulster van de Actiepartij. Dan gaan wij naar de heer Aynan van Jouw 

Haarlem. Gaat uw gang. 

De heer Aynan: Dank u wel, voorzitter. Allereerst dank aan de griffie en de griffier in het bijzonder voor deze 

Actua raad. Het is een unicum in Haarlem. Het past wat Jouw Haarlem betreft helemaal bij de nieuwe 

democratie. En we gaan zien wat het oplevert. Wij zijn in ieder geval hartstikke positief. Dank ook aan de 

technische dienst die echt prachtig camerawerk levert. Complimenten. Het woord Actua raad, het zegt het al. 

Het gaat om de actualiteit. En wij zullen dus ook vragen stellen over de actualiteit. De fundamentele discussie, 

wat filosofisch aangelegd door sommige fracties, die volgt wat ons betreft nog. We hebben een paar vragen, 

voorzitter. Allereerst over jongeren die de bijstand aanvragen. De laatste maand is het aantal verdubbeld en 

de jongeren hebben te maken met een zoekperiode van een maand. En dat betekent dat ze een maand 

moeten wachten op geld met alle risico’s van dien op huurschulden en andere financiële problemen. Is het 

college bereid om de zoekperiode in ieder geval tijdens deze coronacrisis af te schaffen? Dan de volgende 

vraag, voorzitter. Er is net een persconferentie geweest en we zien dat bij elke persconferentie er wel nieuwe 

informatie komt. En onze vraag aan het college is of ze dat proactief met de stad willen communiceren? Ik 

probeer zelf altijd een samenvatting te maken, en ja, ik merk echt dat daar behoefte aan is. En dat kunt u doen 

door middel van bijvoorbeeld een A4’tje in een weekblad. Door heldere informatie op onze website te delen. 

Graag uw reactie daarop. Voorzitter, ten derde, vanaf 1 juni zijn mondkapjes in het openbaar vervoer 

verplicht. En we lezen in de krant dat minimaal 5 miljoen mondkapjes die ingekocht zijn door het Rijk 

afgekeurd zijn. En laat het nou net zo zijn dat in het openbaar vervoer er geen regels gelden voor de 

mondkapjes, al is het maar een ding dat je bij de Gamma kunt halen. Onze vraag aan het college is: bent u 

bereid om die miljoenen afgekeurde mondkapjes om daar in ieder geval een deel naar Haarlem te halen en 

bijvoorbeeld voor de minima beschikbaar te stellen die gebruik maken van het OV? Voorzitter, er is al iets 

gezegd over de openbare ruimte. We zien in vooral de binnenstad dat winkeliers toch wel de openbare ruimte 

claimen met tapes. Dan blijft er voor de overige gebruikers wat minder ruimte over. Kunnen we daar iets aan 

doen? Bent u bereid om in overleg met hen te treden zodat er eenduidigheid ontstaat? En dat het niet the 

winner takes all wordt in de openbare ruimte. Over de straatmuzikanten is al door de Actiepartij iets gevraagd. 

En dan de horeca. Vorige week heeft u aangegeven dat er snel tot overleg overgegaan zou worden. Er is 
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inderdaad ook overleg geweest. Dat hebben we ook gezien in het NH-nieuws. En u zou ook komen met de 

gulden regels. Waar blijven die, voorzitter? Tot zover, dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Aynan. Dan gaan we naar Hart voor Haarlem. Het woord is aan u voor de 

termijn. Gaat uw gang. 

Mevrouw Van Zetten: Voorzitter, dank u wel. Laatst zag ik een stukje in de krant met een foto en daarin nam 

onze burgemeester heel dankbaar een donatie in ontvangst onze zusterstad Osnabrück. Ik moest toen gelijk 

denken en onze zielige slachtoffers van onze zusterstad, of zusterstad, Harlem New York, waar u afgelopen 

jaren toch zo enthousiast naartoe bent gegaan. U als burgemeester maar ook mevrouw Meijs als wethouder 

van Cultuur. En toen dacht ik: zijn wij die oude arme mensen nou vergeten? Maar het gaat mij eigenlijk niet 

zozeer dat dat heel erg zou zijn, maar meer: goh, die warmte die we vanuit Osnabrück krijgen, hebben wij die 

hier nou ook met elkaar? Wat dat betreft ben ik misschien iets te cyn..., filosofisch voor mijnheer Aynan. Maar 

ik wil toch wel even zien, nou inderdaad complimenten voor de griffie dat we het hier hebben geregeld. Maar 

ik vind er hier toch eigenlijk heel weinig mensen in de zaal zitten. En ik mis eerlijk gezegd, als je toch binding 

wil hebben met de stad, ook dat je samen hier met z’n allen in de gemeenteraad met elkaar moeten doen en 

gedachten moeten uitwisselen. En ik vind het dus, dat wil ik nog even uitspreken dat ik het echt jammer vind 

dat ook een paar fractievoorzitters thuis zitten en niet in deze zaal aanwezig zijn. En dan ga je natuurlijk ook 

kijken naar de kosten en dan denk ik: waarom hadden we niet gewoon in de raadszaal kunnen zitten? Want 

die bleek vorige… een paar dagen geleden dacht ik: hé, wat doen al die mensen hier in de raadszaal? Maar 

daar was iets georganiseerd voor mensen die daar blijkbaar wel durfde te zitten. Maar wij moeten het hier 

doen en de stad op extra kosten jagen. 

De voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Amand van Trots. 

De heer Amand: Ja, dank u wel, voorzitter. Trots wil toch nog even een antwoord geven op mevrouw Van 

Zetten. Wat u bedoelt, dat was de bezwaarschriftencommissie. Dat waren een heleboel mensen, meer als hier 

denk ik. Daar hebt u inderdaad gelijk in. 

De voorzitter: Mevrouw Van Zetten. 

Mevrouw Van Zetten: Het was gewoon maar een spiegeling want het viel mij op. Ik dacht: goh, dat kan 

blijkbaar dus wel. En de raad zit achter de video met elkaar te vergaderen. Iets wat ik een groot gebrek vind in 

deze tijd dat we elkaar gewoon te weinig zien en die ideeën niet kunnen delen met elkaar. Ik hoor wel vanuit 

de coalitie dat ze allemaal plannen hebben om samen met de stad en ook samen met de coalitie mensen te 

enthousiasmeren of zaken op te halen uit de samenleving. En dan denk ik wel: ja dat begint toch wel voor het 

eerst in de raadszaal met ons allemaal bij elkaar. En dat betreft, maar daar heb ik al een opmerking over 

gemaakt of die herijking, dat proces eromheen, dat voorloopt toch eigenlijk behoorlijk schimmig. En dat vind 

ik als oppositiepartij bijzonder jammer. Wat betreft … 

De voorzitter: Heeft nog een interruptie van mevrouw Verhoeff van de PvdA. 

Mevrouw Verhoeff: Mevrouw Van Zetten, ik ben echt even het spoor bijster. Wat heeft de herijking te maken 

met een aantal coronazaken? Wat volgens mij moeten we toch juist allemaal als oppositie en coalitie proberen 

de boel up and running te houden en is de herijking iets wat gaat over financiën die dadelijk bij de kadernota 

en begroting pas aan de orde zijn. En niet nu.  
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Mevrouw Van Zetten: Nou, ik denk dat u zich daar heel erg in vergist want die rekening loopt al twee 

maanden. En dat vind ik behoorlijk naïef want u als fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid denkt: dat 

komt wel bij die kadernota. Want ik heb inmiddels begrepen dat die kadernota voorlopig helemaal niet komt 

en dat we een kadernotabrief krijgen. En dat de herijking voorlopig op dood spoor is beland. Maar misschien 

weet u daar meer van? Ik heb er in ieder geval nog niks over gehoord. Ik wil …  

De voorzitter: U heeft nog een reactie van mevrouw Verhoeff. 

Mevrouw Verhoeff: Mevrouw Van Zetten, het heeft niets met naïviteit te maken. Maar als we met z’n allen 

hebben afgesproken dat er een kaderbrief komt, of in ieder geval dat is ons voorgesteld, dat we dadelijk bij de 

kadernotadiscussie op een bepaalde manier dat wat we nog precies moeten afspreken gaan discussiëren over 

wat er verder moet gaan gebeuren, dat de coalitie hier aanspreken op een herijking die er wel of niet komt 

toch ons niet helpt om verder te komen wat we met deze stad nu op de hele korte termijn willen? 

Mevrouw Van Zetten: Ik denk er is een korte termijn en een lange termijn. En u als verantwoordelijk voor op 

het huidige bestuur zou ik verwachten dat u tegelijkertijd ook aan de lange termijn kijkt en nu al keuzes kunt 

maken over hoe wij de stad hier uit deze crisis gaan helpen. En keuzes, ja dat is lastig, want je wil iedereen 

natuurlijk te vriend houden. Maar dat zal waarschijnlijk niet gaan lukken. Ik wil toch ook een paar kleine 

praktische dingetjes vragen, want anders denkt u: goh, die Hart voor Haarlem heeft nooit meer vragen. Maar 

wat mij opviel, en dan heb ik het toch ook wel over de tweedeling. Hier worden heel veel vragen gesteld 

natuurlijk over horeca en cultuur natuurlijk. Maar ik maak mij vooral zorgen over de achterstand bij de 

kinderen. Zeker bij de kinderen met een grote taalachterstand wat daarmee gaat gebeuren en hoe wij dat met 

z’n allen gaan inhalen? En daar hoef ik ook helemaal geen antwoord op. Maar ik denk: daar begint het wel, die 

achterstand. En dat gaat ons natuurlijk uiteindelijk parten spelen. Net zo goed als we nu kunnen zien dat 

mensen die de digitale wereld gewoon ver van ons hebben, dat die daar absoluut niet uit kunnen komen. En 

inderdaad zo’n videovergadering gaat aan iedereen voorbij. Dat is gewoon heel erg jammer. Wat ik nog meer 

jammer vind is dat juist de organisaties of de instellingen die gewoon uiteindelijk aan het overheidsinfuus 

zitten, heel weinig creativiteit betonen om de mensen te bereiken. Ik heb al eerder gevraagd over de 

bibliotheek, waarom die uiteindelijk zo op hun handen hebben gezeten. Inmiddels is de deur weer op een kier 

open en dat gaat lopen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de archiefdienst waar als je op de website kijkt ook 

absoluut geen informatie krijgt. Ik denk: ja, die zijn er toch ook voor de samenleving, ook om het bestuur te 

controleren? Helemaal niks. Wat mij ook verbaasd is dat bijvoorbeeld kinderboerderijen met speeltuintjes, die 

zijn ook dicht, zonder informatie ook niet te vinden op de website. En ik denk dat juist al die kleine kinderen 

die daar toch wel elkaar ontmoeten en willen spelen, ja waarom is dat nog steeds niet voor elkaar? Daar laat ik 

het bij. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Van Zetten. Gaan wij naar de ChristenUnie, de heer Visser. 

De heer Visser: Dank u wel, voorzitter. De ChristenUnie ziet in de samenleving tijdens deze crisis mooie 

initiatieven en gaaf dat die zo snel uit de grond zijn gestampt. Als we niet op oppassen leidt de coronacrisis tot 

een veel grotere crisis. De ChristenUnie maakt zich zorgen over het grote aantal Haarlemmers die hun baan 

kwijt zijn, over eenzame ouderen, over gezinnen die onder druk staan na vele weken thuiswerken, 

thuisonderwijs en ingewikkelde schoolroosters. Wat gaan we voor hen doen? Ik sluit me aan bij de vraag van 

GroenLinks of het armoedebeleid van Hart voor Haarlem over de onderwijsachterstanden en de pleidooien 

van de VVD voor ondernemers. De huidige situatie geeft kansen voor structurele veranderingen. En ik sluit me 

daarom ook aan bij het pleidooi van de Actiepartij, PvdA, GroenLinks voor meer ruimte voor de fiets. De 

ChristenUnie heeft begrip voor de genomen maatregel maar wil vanavond toch enkele kanttekeningen 
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plaatsen. Ik blijf bij het aansluiten bij de kritische vraag van D66 over de strengheid van sommige regels. Een 

voorbeeld, de zwembaden. Die zijn weer open, mooi. Maar jonge kinderen in Haarlem krijgen, dankzij het 

daarvoor geldende protocol wat nog boven op de verordening komt, nog steeds geen zwemles omdat de 

instructeur geen anderhalve meter kan houden. Het coronarisico is nihil bij zulke kleine kinderen, maar toch 

mag het niet. En die kinderen willen allemaal wel deze zomer gaan zwemmen. Volgens mij is het 

veiligheidsrisico van het niet door laten gaan van de zwemlessen groter. Voorzitter, kan de burgemeester zich 

sterk maken dat de zwemlessen nog deze maand weer gaan starten voor alle kinderen? En dan de handhaving. 

Vier jongens van 17 en 18 jaar liepen half april in Haarlem Noord over straat. Ze hielden keurig anderhalve 

meter afstand tot anderen, maar niet tot elkaar. Ze werden aangesproken door de politie vanwege de 

overtreding van de coronaregels. Dom natuurlijk, dat beseffen ze zichzelf achteraf ook. Maar de consequenties 

zijn groot. De 17-jarige had geluk en kwam er met een boete van € 95 vanaf. De anderen moeten € 390 

betalen en hebben nu zelfs een strafblad. Inmiddels zijn in Haarlem, hoorde ik vandaag, ruim 300 

coronabekeuringen uitgedeeld waarvan 250 aan meerderjarigen. Voorzitter, de ChristenUnie vindt dit 

disproportioneel. Als je met 35 kilometer te hard over de snelweg scheurt is de boete lager en bovendien krijg 

je dan geen strafblad. Ik weet dat dit landelijk bepaald is, maar toch wil ik hier vanavond een punt van maken. 

Veel juristen hebben vragen over de zwaarte van de coronaboetes, over de zorgvuldigheid bij de boetes en 

ook over de rechtsgeldigheid in het licht van de Grondwet. Ik vraag daarom of de burgemeester bereid is om 

samen met andere burgemeesters hierover een signaal af te geven naar de minister, naar het OM en ook naar 

de Haarlemse politie want daarover heeft de burgemeester wel wat te zeggen. Want voorzitter, de jongens 

waar ik nu over spreek zijn niet gewaarschuwd. Ze kregen gelijk een boete en ze moeten nu wel leven met de 

consequentie, zoals jarenlang geen Verklaring Omtrent Gedrag kunnen krijgen. Voorzitter, dat voelt mij als 

een te zware straf en helemaal zuur als ze net horen dat de maatregelen over het samenkomen in de 

openbare ruimte worden versoepeld. Dus burgemeester, zet u voor deze jongens in voor hun toekomst. 

Voorzitter, de premier riep zojuist op om kinderen te laten meedenken over de toekomst. Haarlem heeft sinds 

kort een jongerenraad maar er zitten alleen maar vwo’ers in. De ChristenUnie roept het college op om ook 

kinderen en mavo- en havo-scholieren mee te laten denken. En ik overweeg een motie erover, laten we de 

Haarlemse kinderen laten meedenken over de toekomst. En ten slotte, voorzitter. 

De voorzitter: U heeft voor uw ten slotte, heeft u een interruptie van de heer Aynan. Gaat uw gang. 

De heer Aynan: Ik ben het eens met uw pleidooi voor meer diversiteit van de jeugdraad. Maar u vergeet 

helaas de grootste onderwijsvorm, vmbo. 

De heer Visser: Ik ben het helemaal met u eens. Excuus. 

De voorzitter: Gaat u verder met uw ten slotte, mijnheer Visser, ChristenUnie. 

De heer Visser: Ten slotte vraagt de ChristenUnie aandacht voor de sekswerkers in Haarlem. Ik ben 

geschrokken van het papierwerk dat voor deze kwetsbare groep nodig was om in Haarlem een 

bijstandsuitkering te krijgen als ze niet in aanmerking kwamen voor de Tozo-regeling omdat ze via opting-in 

werken. In Amsterdam was het veel eenvoudiger en vooral ook sneller geregeld. De ChristenUnie vraagt extra 

aandacht voor deze groep. Ik heb eerste signalen gekregen dat meerdere vrouwen gebruik willen maken van 

het uitstapprogramma. Juist nu het werk stil ligt hebben zij tijd om over de toekomst na te denken en willen ze 

die keuze gaan maken. En ik vraag het college deze groep nu maximale ondersteuning te gaan bieden, want 

dat is in het begin echt fout gegaan. Dank u wel. 
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De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Visser. En dan zijn we aangekomen bij de laatste termijn van de raad. 

Mevrouw Otten van Liberaal Haarlem. Gaat uw gang. 

Mevrouw Otten: Voorzitter, Liberaal Haarlem heeft het college vanaf het begin gevraagd open en transparant 

te opereren. Elke vorm van informatie heeft ontbroken. De democratie is van de ene dag op de andere dag 

afgekapt. En het wordt nu tijd om opheldering te geven. Welke prioriteiten gaan we stellen? Wat heeft de 

crisis voor een invloed op het coalitieprogramma? Wanneer is de noodverordening niet meer van kracht? 

Zomaar wat vragen. En Liberaal Haarlem vraagt speciale aandacht voor het mkb en horeca. Zij zijn tenslotte bij 

elkaar een grote werkgever in Haarlem. Liberaal Haarlem heeft als eerste de vragen gesteld om het gesprek 

aan te gaan met ondernemers om te horen wat zij nodig hebben. Fijn dat de wethouder daar nu mee bezig is, 

maar hoe blijft u dat vormgeven in de nabije toekomst? En vandaag heb ik een aanvullende vraag gesteld aan 

de portefeuillehouder om de horeca toestemming te geven om op 1 juni om 00:00 uur open te gaan in plaats 

van 12:00 uur in de middag, om zo indien gewenst een ludieke start kunnen gaan maken met geld te gaan 

verdienen. Dank u. 

De voorzitter: Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Otten. Dan gaan we nu naar het college en ik denk dat ik ga 

beginnen met de heer Wienen, onze burgemeester. Gaat uw gang. 

Burgemeester Wienen: Dank u wel. 

De voorzitter: Excuus. Ik zie dat er nu op de chat nog een interruptie is op mevrouw Otten van de SP. Dus we 

gaan nog niet beginnen met het college, we gaan nog even naar de interruptie van de SP, de heer Garretsen. 

Gaat uw gang, mijnheer Garretsen. 

De heer Garretsen: Ik zal vervolg ‘…’ interruptie is. Het was een interruptie op de heer Visser. Wij hebben heel 

veel inspanning gedaan, mevrouw Timmer en ik, om het Nova College erbij te betrekken. De leerlingen waren 

erg enthousiast, die wilde ook deelnemen aan de jongerenraad. Maar helaas, door de verschillende 

managementlagen heb ik begrepen in het Nova College, wou het Nova College uiteindelijk niet meedoen. En 

dat betreuren wij net zo als de heer Aynan. 

De voorzitter: Volgens mij, ik zie aan de gezichten van de mensen in de zaal: waarvan akte. Dank u wel, 

mijnheer Garretsen, voor deze toelichting. Dan gaan we nu naar de termijn van het college en we beginnen bij 

de heer… Oh, nee? Toch niet waarvan akte? De heer Visser van de ChristenUnie wil er toch iets over zeggen. 

Gaat uw gang. 

De heer Visser: Een klein puntje van orde. Als ik zo een beetje de tijden optel, vermoed ik dat de meeste 

mensen redelijk door hun spreektijd heen zijn. Maar ik vind het wel heel goed gaan, dus ik wil wel voor een 

flexibel debat pleiten zodat er ook ruimte is voor interrupties richting het college. 

De voorzitter: Nou, de griffie is nu even alles op een rijtje aan het zetten. Dus ik ga straks ook uw spreektijden 

even voorlezen, dan weet u wat u nog heeft. Want sommige fracties zijn er heel zuinig mee omgegaan en 

andere wat minder zuinig. En als er echt een prangende vraag is, dan kent u mij, dan ben ik natuurlijk heel 

coulant. Maar u krijgt zo meteen een overzicht van mij, maar dat gaan zij voor ons opstellen nu. Dus we gaan 

nu eerst het woord geven aan de burgemeester. Gaat uw gang. 

Burgemeester Wienen: Dank u wel, voorzitter. Wat het college betreft en wat mij betreft: fijn dat dit kan, weer 

wat meer met elkaar van gedachten wisselen. En veel van de zorgpunten en de aandachtspunten die genoemd 
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zijn, en die verschillende partijen ook met elkaar delen, die leven ook bij het college. Ik heb ook het idee: we 

staan voor dezelfde opgave. Een gigantische opgave. We zijn bezig geweest met te proberen een zeer 

bedreigende ziekte om die zo goed mogelijk tot staan te brengen en te voorkomen dat te veel mensen besmet 

raken en de zorg instort. En nu is de opgave: hoe zorgen we ervoor dat de economie weer gaat draaien en dat 

de crisis na de crisis, waar sommigen van u ook aan refereerde, dat we die ook kunnen beheersen? En dat er 

niet mensen daar op een verschrikkelijke manier slachtoffer van worden. Er zijn een aantal dingen die heel 

veel partijen hebben geraakt waar ik iets over zeggen wil. De andere portefeuillehouders zijn in principe ook of 

aanwezig of met ons verbonden en ook in staat om te reageren. Dus ik neem aan dat straks meer 

gedetailleerde antwoorden door wethouders gegeven worden. En eigenlijk illustreert dat ook precies het 

moment waar we staan. We hebben in een situatie gezeten dat de bestrijding van de crisis de hoofdzaak was, 

de noodmaatregel, noodverordening en de toepassing daarvan. En dat betekende dat ik als burgemeester 

daarbij heel veel bevoegdheden kreeg en de leiding kon nemen, samen overigens met de collega die voorzitter 

is van de veiligheidsregio. Maar nu, en dat hebben we ook als college gezegd, en ook in de ambtelijke 

organisatie gaat steeds meer weer de gewone verantwoordelijkheidsverdeling ook in het college werken en is 

iedere wethouder heel erg druk bezig om binnen de eigen portefeuille te proberen om dingen zo goed 

mogelijk voor te bereiden en te zorgen dat straks met u ook voorstellen besproken kunnen worden. Om te 

beginnen over het geld. Er is terecht gezegd: wij hebben als gemeente niet heel veel geld. Terwijl er heel veel 

vragen op ons afkomen. De cultuur, miljoenen die nodig zijn om te voorkomen dat culturele instellingen in 

Haarlem gewoon in elkaar zakken. Er zijn daarnaast heel veel andere instellingen, verenigingen die zeggen: wij 

zitten met een probleem, wil je ons alstublieft helpen? Of wil je dingen kwijtschelden? Er zijn ondernemers die 

vragen om meer ruimte en meer mogelijkheden. En de gemeente heeft gewoon heel weinig geld. Dat weten 

we met elkaar. Als we besluiten om heel royaal bepaalde hulp te verlenen, dan zullen we ook met elkaar 

moeten nadenken: waar gaan we dat geld vandaan halen? Nou, terecht is er gezegd: voor een deel zal dat geld 

van het Rijk moeten komen. Dus wat wij op dit moment aan het doen zijn is zo goed mogelijk op een rij zetten: 

wat komt er op ons af? Wat zijn de vragen die komen? Wat zijn de kosten die we sowieso hebben? Wat zijn de 

inkomsten die we mislopen? Aan een andere kant wordt er op dit moment collectief door de gemeenten, 

onder leiding van de VNG, zeer intensief met het kabinet gesproken over compensatie. Daar zal een akkoord 

over gesloten worden en dan weten wij in ieder geval wat de ruimte is die wij ook als gemeente Haarlem dan 

extra hebben. En de gemeente Haarlem speelt daarbij overigens zeker een rol. Zoals u weet zijn we zeer actief 

in G40 verband. Maar wij zijn ook een van de gemeenten waaraan gevraagd is om cijfermateriaal om zo goed 

mogelijk inzichtelijk te maken: wat zijn dan de kosten, de financiële lasten die de gemeenten in verband met 

corona hebben? Dus er zijn een aantal gemeenten die daarbij specifiek bekeken worden, omdat het Rijk 

natuurlijk ook niet zomaar een pot met geld gaat uitstrooien. Geen 5 miljard en geen 7 miljard, maar die wil 

toch enig idee hebben: wat zijn dan precies die kosten waar gemeenten voor staan? En wat zou een reële 

bijdrage kunnen zijn? Wij spelen daarin mee. 

De voorzitter: U heeft een aantal interrupties en dat geeft mij ook als uw voorzitter de gelegenheid om even 

de spreektijden op te lezen zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Zoals ik al zei, als er echt prangende 

vragen zijn, dan zal ik coulant betrachten als u echt kort en puntig reageert. Maar er zijn dus ook partijen die 

wel hebben gespaard. Dus houdt u daar rekening mee. GroenLinks Haarlem heeft geen spreektijd meer. D66 

heeft nog een halve minuut. SP heeft geen spreektijd meer. OPH heeft geen spreektijd meer. Jouw Haarlem 

heeft nog ongeveer anderhalve minuut. ChristenUnie nog ietsje minder dan een minuut. Liberaal Haarlem nog 

ietsje minder dan een minuut. Hart voor Haarlem is door de spreektijd heen. Actiepartij is door de spreektijd 

heen. Trots heeft nog anderhalve minuut. CDA nog anderhalve minuut. VVD nog drie minuten en PvdA nog 

anderhalve minuut. Dus dan weet u dat. Dus als u geen spreektijd meer heeft, alstublieft: bijzonder kort, 

krachtig en puntig. De interruptie trilogie begint nu bij de heer Smit van OPH. Gaat uw gang. 
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De heer Smit: Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, burgemeester. Inderdaad was ik op de hoogte dat de 

gemeente Haarlem gevraagd is om specifieke informatie te geven over de financiële gevolgen van de 

coronacrisis. Ik hoop dat we als raad in een volgende financiële brief die we krijgen na die van 24 april, ook 

eigenlijk bijna à la minute meegenomen worden in die inzichten van uw berekeningen. Want we zijn natuurlijk 

allemaal zeer benieuwd. Dank u. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan nemen we meteen mevrouw Klazes als de tweede in deze trilogie mee. 

GroenLinks. 

Mevrouw Klazes: Dank u wel, voorzitter. Gewoon uit interesse, wat de heer Smit net zei: Haarlem is kennelijk 

uitgekozen om duidelijkheid te geven over de cijfers. Heeft u enig idee waarom Haarlem als exemplarisch is in 

deze? Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar waarom Haarlem een van de gemeente is die is uitgekozen om dat 

cijfermateriaal aan te leveren? 

De voorzitter: En mevrouw Verhoeff, PvdA. 

Mevrouw Verhoeff: Burgemeester, ik krijg uit uw betoog, maar misschien bedoelde u dat anders, ook een 

beetje het gevoel dat als wij nu even zuinig zijn, dat we daardoor ook weinig geld zullen gaan binnenhalen. 

Want daarom vraag ik daar even verduidelijking over. Want juist nu, je moet op een aantal zaken nu al 

vooruitlopen wat we net zeiden ook bijvoorbeeld bij het cultuurfonds van het Rijk. Als je een de laatste ben, 

dan vis je achter het net. Dan kan je ook in deze opgave het niet meenemen omdat je die uitgaven niet gedaan 

hebt. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Wienen, burgemeester. Gaat uw gang. 

Burgemeester Wienen: Omdat wij, ik snap dat de raad natuurlijk als geen ander nieuwsgierig is naar: hoe zit 

het met het financiële overzicht? Ik denk dat de wethouder daar zo meteen ook nog even op in zal gaan, want 

wij zijn als college bezig om het ook zo goed mogelijk op een rij te zetten en u ook te informeren. Waarom is 

Haarlem een van de gemeenten waar specifiek dan om informatie gevraagd wordt? Dat komt omdat we actief 

zijn, met name in dat G40 verband. Dus er is gevraagd: wat voor gemeenten zouden kunnen helpen om in 

ieder geval te in beeld te brengen van hoe in bepaalde sectoren het effect is? Daarbij hebben wij gezegd: nou, 

wij willen daarin meedenken. En daar is met graagte gebruik van gemaakt. Dus het is een wisselwerking. En de 

vraag van mevrouw Verhoeff, is het dan zo dat als je nu heel zuinig bent dat je ook weinig krijgt? We zitten 

helemaal niet in het stadium van dat het gaat over toekomstige uitgaven. Het gaat om inzicht in de opgave die 

er ligt. En die zullen we met elkaar gewoon het hoofd moeten bieden. En wij verwachten van het kabinet een 

bijdrage, los nog even van de vraag hoeveel geld wij precies beschikbaar stellen en wanneer wij zeggen dat we 

dat doen. Dan, als het gaat om de uitleg van regels… 

De heer Smit: Voorzitter? 

De voorzitter: Volgens mij was de burgemeester nog bezig geweest… 

De heer Smit: Kan de burgemeester toezeggen dat we een op een zonder tijdsverschil mee kunnen kijken in de 

berekeningen die de gemeente maakt voor de VNG, G40 en het kabinet? 

Burgemeester Wienen: Nee, dat kan ik zo niet. Simpelweg omdat dat ambtelijke bijeenkomsten zijn waarin 

met elkaar wordt gebrainstormd en informatie wordt gedeeld om zo snel mogelijk te kunnen schakelen met 
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het onderhandelingsteam. Maar de wethouder zal zo meteen nog wel even ingaan op wat u wel tegemoet 

kunt zien van het college. 

De voorzitter: U heeft nog een interruptie van de heer Aynan van Jouw Haarlem. En mijnheer Smit, wilt u uw 

microfoon uitdoen? 

De heer Smit: Excuses, voorzitter. 

De heer Aynan: Dank u wel. Ik hoor de burgemeester zeggen dat het ambtelijke overleggen zijn. Ik hoop niet 

dat dat iets te maken heeft met de veel te late beantwoording van onze technische vragen aangaande de 

jaarstukken? 

Burgemeester te Wienen: Nee. Het antwoord was nee. Dan wat betreft de uitleg van… 

De heer Aynan: Waar heeft het dan wel mee te maken? 

Burgemeester Wienen: Ja. Als het moeilijk wordt, dan kijk ik naar de wethouder. Dan hebben we de uitleg van 

regels. Ik weet niet eens meer wie het precies zei, maar ik ben het volstrekt eens. Het gaat natuurlijk niet in de 

eerste plaats om het feit: wat zijn nou precies de regels van de noodverordening en dan gaan we erbovenop 

zitten, boetes uitdelen en dat moet allemaal zwaar gehandhaafd worden. Natuurlijk zitten we te handhaven 

maar het gaat niet om die regels. Het gaat erom dat wij willen proberen die besmetting die om zich heen 

grijpt, greep, tot staan te brengen. Daar zijn die regels voor en het werkt ook alleen maar als er helderheid is. 

En niet als we zeggen: nou ja, we hebben wel regels maar je moet eigenlijk maar doen wat je zelf denkt. Zo 

werkt het niet. Maar ook niet andersom dat wij als een blind paard kijken: hoe kunnen we zo goed mogelijk 

met de regels in de hand mensen in het gelid zetten. En zeker nu, de komende tijd komt er heel veel op ons af 

en ook op de handhavers om de extra ruimte die er is te bewaken, zodat er meer ruimte is voor burgers en 

tegelijkertijd we met elkaar proberen te bewaken dat die ziekte niet weer om zich heen gaat grijpen. Dat blijft 

een enorme opgave. Ik kan u in ieder geval zeggen dat als het gaat om het aantal boetes, ik vind niet dat er in 

verhouding veel te veel boetes zijn gegeven. Ik denk echt dat je moet constateren: als je met elkaar die regels 

afspreekt waar zo’n belang … Ik bedoel, we hebben de hele samenleving op slot gezet. Het kan niet waar zijn 

dat als we dan een aantal plekken zien waar het niet goed functioneert en we dan handhavend optreden, dat 

er gezegd wordt: wat een onzin. Ik bedoel, wat wij allemaal gedaan hebben als samenleving, daar hoort bij dat 

we ook die regels met elkaar bewaken. Tegelijkertijd zie ik dat het op een aantal punten dan toch heel 

ongelukkig uitpakt. Ik vind ook het feit dat er geen VOG beschikbaar zou zijn, en dat is inderdaad waar. Als je 

boven een bepaald bedrag zit, dan krijg je hem niet. Dat geldt trouwens ook, ik zeg het maar even voor 

degene die misschien ooit hun voordeel mee kunnen doen. Maar als je 35 kilometer te hard rijdt en je krijgt 

een boete, dan heb je datzelfde probleem. Het staat voor vijf jaar genoteerd en het heeft consequenties. 

De voorzitter: U heeft twee interrupties dus ik ga die even de ruimte geven. De heer Visser, ChristenUnie. Gaat 

uw gang. 

De heer Visser: Ja, ik vraag u dan toch wat u gaat doen voor die mensen die dus nu die VOG-problemen 

hebben. En wat u ervan vindt dat er dus beboet is zonder waarschuwing door de Haarlemse politie waarbij 

vier jongeren bij elkaar waren. Dat was er inderdaad eentje te veel, maar het waren er maar vier. Het was niet 

een heel park vol of zo. En volgens mij heeft u zelfs uitspraken hierover gedaan over coulance. Er is hier dus 

niet coulant gehandeld. Er is gelijk beboet. Dan vind ik dat, bent u bereid om erover met de Haarlemse politie 
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in gesprek te gaan en ook een landelijk om die VOG-regels gezien de bijzondere omstandigheden aan te 

passen? 

De voorzitter: En de heer Aynan had hier ook een interruptie op. Gaat uw gang. 

De heer Aynan: Voorzitter, over die VOG. Want ik vind … Het is een uitzonderlijke situatie, dat weten we, met 

uitzonderlijke maatregelen. Dan kan het toch niet zo zijn dat jongeren hiervan het slachtoffer worden als ze de 

arbeidsmarkt opgaan? Is deze burgemeester bereid om daar, nou ja, wat moet ik zeggen. Om het heel lief te 

vragen: en deze rare meter maatregel van tafel te vegen? 

De voorzitter: En mevrouw Leitner van D66 ook over dit thema. 

Mevrouw Leitner: Ja, ik wil mijnheer Visser eigenlijk van harte ondersteunen. Dit moeten we gewoon niet met 

elkaar willen als resultaat van deze crisis. 

De voorzitter: Dat waren de interrupties volgens mij. Digitaal en fysiek. De heer Wienen, burgemeester. 

Burgemeester Wienen: Ik denk dat het niet zo goed is om op details in te gaan. Het is er overigens niet eentje 

te veel, maar het zijn er twee te veel. Want drie was al niet akkoord. In strikte zin is de bekeuring die gegeven 

is niet onterecht. Dus daarmee kan je ook niet zeggen: die moet ongedaan worden gemaakt. Maar ik heb met 

de politie over misschien wel dezelfde zaak, dat weet ik niet, dat ging om drie mensen overigens, maar goed. 

Maar heb ik contact opgenomen en we zijn het daar ook volstrekt over eens. En er is opnieuw aan alle 

handhavers in Haarlem en aan de politie meegegeven: jongens, dit is de bedoeling niet. Dit kan de bedoeling 

ook niet zijn. Dus dat is één kant. De andere kant is dat VOG-effect. Ik heb begrepen dat is een enigszins 

automatisch verlopend iets. Maar ik zal zeker aan de orde stellen dat ik vind dat daar waar in deze situatie 

terecht wordt opgetreden, want dat vind ik wel. Ik vind ook niet dat je moet zeggen: mensen zijn slachtoffer. 

Mensen hebben op de een of andere manier, en dan heb ik niet over de fouten die gemaakt zijn. Maar als er 

boetes terecht zijn uitgedeeld, en dat geldt voor het overgrote deel van de boetes. Misschien wel bijna 

allemaal. Dan zijn mensen niet slachtoffer maar dan hebben mensen gewoon iets gedaan wat op dat moment 

ook echt onverantwoord was. En na waarschuwing hebben ze dat vervolgens niet gecorrigeerd. Daar waar het 

anders gelopen is, is dat vervelend, heb ik met de politie opgenomen. En ten aanzien van de VOG vind ik het 

sowieso inderdaad een ongewenst effect. De openbare ruimte. Er is terecht hier door een aantal partijen 

gezegd: gaan wij in de openbare ruimte nu we toch met die anderhalve meter heel veel te maken krijgen. 

Maar het gaat weer meer lopen, we merken het ook. Het wordt drukker. Gaan we op de één of andere manier 

proberen om dat met elkaar te reguleren? Daar wordt op dit moment een voorstel voor gemaakt. Er is van 

alles en nog wat geïnventariseerd. We hebben daarbij ook gekeken naar wat er elders al gebeurd is. We kijken 

naar de specifieke situatie in Haarlem: wat zijn onze mogelijkheden om te reguleren? De basis is de inzet van 

ondernemers en bewoners. Het is niet zo dat wij zeggen: we gaan dat allemaal helemaal precies proberen te 

reguleren. Maar wij proberen wel met hulp- en steunmaatregelen het zo goed mogelijk te begeleiden. En ook 

het mogelijk te maken om als er te grote drukte dreigt, om dan op de een of andere manier te kunnen 

ingrijpen in een stadium dat je nog niet zegt: nou loopt het helemaal uit de hand. Maar door de toegang een 

bepaalde tijd op bepaalde plekken op te houden. Wat het precies wordt, kan ik nog niet zeggen want we zijn 

druk bezig om het te inventariseren. We zullen dat ook zo snel mogelijk dan naar de raad toe sturen. Ik ga 

ervan uit dat wij in het college volgende week daar een bespreking over hebben. Het wordt op dit moment 

voorbereid. Dat betekent dus dat we voor 1 juni met een aantal aanpassingen komen om een zo goed mogelijk 

gebruik van de openbare ruimte en een zo goed mogelijke inzet van terrassen mogelijk te maken. Hoe het op 

die terrassen toe gaat, daar zijn een aantal gedetailleerde vragen over gesteld. In de eerste plaats heeft de 
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horeca zelf, dus de brancheorganisatie in Nederland, heeft een aantal regels gemaakt en die rondgestuurd en 

wij sluiten ons daar zoveel mogelijk bij aan. Wij gaan niet zeggen hoe een horeca-exploitant zijn terras precies 

moet gaan inrichten. Er ligt een verantwoordelijkheid daar om ervoor te zorgen dat je die afstand voldoende 

respecteert. Hou rekening met wat de landelijke brancheorganisatie aanbeveelt. En als het gevoel bestaat: 

hier gaat het echt fout, dan zullen wij mensen daarop aanspreken en vragen om extra maatregelen te nemen. 

Dat is de manier waarop het werkt. Er zijn een aantal hele specifieke vragen gesteld, bijvoorbeeld: hoe zit het 

met als je je terras wat mag vergroten, ga je dan extra betalen voor de exploitatievergunning? Nou, dat besluit 

moeten we nog nemen. Maar ik durf hier wel te zeggen dat wij dat als college zeker niet zullen doen. Wij 

willen ondernemers helpen, niet op extra kosten jagen. Dus wij zullen ervoor zorgen dat we extra 

mogelijkheden creëren zonder daarvoor dan weer extra lasten in rekening te gaan brengen. Als het gaat om 

de manier waarop er bediend wordt, dat is echt een zaak van de horeca zelf. Alleen als we het gevoel hebben: 

dit loopt uit de hand, dit is echt riskant, hier worden besmettingen wel heel erg groot risico, dan zullen we 

daar naartoe gaan en vragen om een aanpassing. Als het gaat om het weigeren van toilet. Volgens mij is dat 

niet aan de orde bij gewoon weer opengaan van de horeca. Het heeft wel te maken met campings en 

dergelijke. Er zijn een aantal plekken waar het niet mag. Maar daar hoort niet bij dat je in de horeca het niet 

mag doen. Als ik fout zit, dan zal ik zo snel mogelijk dat corrigeren. Maar volgens mij ziet het er zo uit. Ook het 

vooraf reserveren, voor bepaalde elementen geldt dat zeker. Maar dat geldt zeker niet voor delen van de 

horeca die lijken op wat er op dit moment nota bene nog geopend is. Op dit moment kun je op allerlei plekken 

kun je een eenvoudige consumptie bestellen en meenemen. Dat gaat ook niet op reservering. Dan zijn wij 

druk bezig met te kijken: hoe kunnen wij weer opstarten? 

De voorzitter: U heeft twee interrupties. Een digitale en een fysieke. We beginnen bij de digitale bij mevrouw 

De Raadt van het CDA. Mevrouw De Raadt, kom er maar in. Kijk, daar bent u. 

Mevrouw De Raadt: Ja, heel goed. Hij bleef even hangen, voorzitter. Dank u wel voor het woord. Dank u wel 

voor de beantwoording van mijn vragen. Ja, u noemt ze gedetailleerd. Volgens mij was dat de reden dat ik ze 

vanochtend al voor 12 uur heb ingediend. Maar het maakt ze ook niet minder belangrijk. Want u zegt: ja, de 

gasten hoeven nu ook niet te reserveren bij de afhaaltoko’s. Alleen vanaf 1 juni is het natuurlijk weer mogelijk 

dat er ook binnen 30 mensen komen te zitten. En vandaar dus de vraag over het reserveren en dat is echt een 

vraag waar horecaondernemers mee zitten. Dan nog even een reactie op de leges. Ik ben blij dat die niet 

geheven gaan worden. Dat lijkt me ook zeer terecht. Maar de vraag die daarop volgt die is eigenlijk nog 

belangrijker en dat is namelijk: binnen welke termijn gaat het college dan besluiten over zo’n aanvraag van het 

vergroten van het terras? Want u kunt zich wellicht voorstellen dat daar wel enige spoed bijzit voor de 

ondernemers, want elk tafeltje extra is omzet extra. En voor wat betreft het antwoord op de toiletten, daar 

denk ik dat dat inderdaad goed nieuws is. Ik begrijp dus dat mensen gewoon weer naar het toilet kunnen in de 

horeca vanaf 1 juni. Dank u wel, voorzitter. 

De voorzitter: En dank u wel, mevrouw De Raadt. Er was hier ook nog een fysieke interruptie van de heer 

Amand van Trots. Gaat uw gang. 

De heer Amand: Dank u wel, voorzitter. Ik zal hem heel kort houden. Een voorbeeld, gaan we de Damstraat 

ook met belijning doen? Want dat is toch wel de aanvoerroute van de meeste Haarlemmers. En vooral even 

met de horecanemers in gesprek gaan, dat zou heel netjes wezen, om dat heel goed te regelen. Dank u. 

De voorzitter: En dank u wel, mijnheer Amand. De heer Wienen, de burgemeester, het woord is aan u. 
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Burgemeester Wienen: Ja, de opmerkingen dat het gedetailleerde vragen waren is ook zeker niet kritisch 

bedoeld, maar meer: dan moet ik even preciezer kijken. Overigens zal de heer Berkhout zo meteen daar ook 

nog even nader op ingaan. En wat betreft de vraag van de heer Amand, daarvan, ik heb al gezegd: we zijn op 

dit moment bezig om het allemaal op een rij te zetten. Daar komen voorstellen. Die zijn dus nog niet klaar en 

dus heb ik nog ook geen antwoord op uw vraag. 

De heer Amand: Wanneer horen wij dat? 

Burgemeester Wienen: Ik ga ervan uit dat wij aanstaande dinsdag een voorstel in het college hebben en dan 

zullen wij zo snel mogelijk de raad ook informeren. Ten aanzien van het weer opstarten van bedrijven, we zijn 

heel druk in gesprek. Wethouder Berkhout is in gesprek met bedrijven: wat zijn de mogelijkheden? Wethouder 

Meijs is in gesprek met de culturele instellingen. Ik denk dat ze allebei zo meteen ook nog even reageren. 

Maar dit is voor ons als college natuurlijk ook een van de grootste uitdagingen. Ik heb hier allerlei suggesties 

gehoord die mij de moeite waard lijken om mee te nemen. Er is gevraagd: gaat Haarlem Marketing daar nog 

iets in doen? Haarlem Marketing is samen met de partners in de stad bezig om ook heel gerichte campagnes 

voor te bereiden. En de ondernemers hebben heel dringend gevraagd om daar ook een bijdrage aan te 

leveren. Nou, dat zullen we ook in het college bespreken. Maar in ieder geval wordt dat nu voorbereid. En ik 

denk dat ik, ja, misschien dat het goed is om nog iets te zeggen. Want wethouder Roduner die heeft dit debat 

in ieder geval tot hier ongeveer denk ik niet kunnen bijwonen omdat hij ook een overleg gehad met de 

staatssecretaris van Financiën over de toeslagenaffaire. Maar daarom denk ik dat het goed is dat ik zelf in 

ieder geval even reageren op de vraag van mevrouw Wisse. Dat ging over de… 

De voorzitter: U had nog een interruptie van het CDA van mevrouw De Raadt. Dus voordat we naar het andere 

thema gaan, mevrouw De Raadt, kom er maar in. 

Mevrouw De Raadt: Dank u wel, voorzitter. Ja, ik had nog een vervolgvraag. Ik zal hem iets korter stellen. Op 

het moment dat die horecaondernemer zo’n aanvraag doet voor het vergroten van het terras, op welke 

termijn is het college dan voornemens om daar besluiten over te nemen? Gaat hier een soort 

spoedaanvraagprocedure voor in werking gesteld worden? 

De voorzitter: Dank u wel, mevrouw De Raadt. 

Burgemeester Wienen: Ja. Ik ga ervan uit dat wethouder Berkhout er straks ook iets over zal zeggen. Maar 

onze bedoeling is in ieder geval om voor 1 juni helderheid te geven, in samenspraak met de horeca, over de 

wijze waarop dat kan en welke mogelijkheden er zijn. En dan is het ook rond. Dat is de bedoeling. 

De voorzitter: Nog een interruptie op dit punt van mevrouw Otten, Liberaal Haarlem. Gaat uw gang. 

Mevrouw Otten: Ja, ik heb de burgemeester niet horen antwoorden op mijn vraag of horecaondernemers om 

00:00 uur open mogen in plaats van om 12:00 uur. 

Burgemeester Wienen: Nee. Nou dat is nou typisch een vraag waarvan ik denk: dat zal het niet worden. Dit is 

beleid dat gebaseerd is op die noodverordening. Die noodverordening die aangepast gaat worden maar die nu 

nog gewoon van kracht is. En de bevoegdheid om daar eventueel van af te wijken die ligt bij de voorzitter van 

de veiligheidsregio. En eerlijk gezegd zou ik het ook een beetje wonderlijk vinden als we in heel Nederland 

zeggen: het is vanaf 12:00 uur. Wat ik er verder ook van mag vinden. Maar kennelijk is dat bedacht, het is 

vanaf 12:00 uur, om te zeggen: en dan is er één gemeente of er zijn een paar gemeenten en daar gaan ze dat 
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anders doen. Dat is niet uit te leggen elders. Dit soort dingen daarvan denk ik: die zijn landelijk bepaald en je 

doet er verstandig aan met elkaar om dat ook gewoon te volgen. Hoe sympathiek uw voorstel op zich ook is. Ik 

had begrepen dat mogelijk wethouder Roduner niet in staat zou zijn om de vraag van de PvdA te 

beantwoorden. Maar ik heb ondertussen doorgekregen dat dat wel het geval is. O, hij zit er zelfs al! Moet je 

nagaan. O, sorry. Hij is zelfs in persoon aanwezig dus hij gaat dat gewoon zelf doen. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Ondertussen, en dat ziet u natuurlijk niet, maar een punt van de orde op de chat 

door de SP die ook zegt de andere wethouders ook nog graag te horen gezien de tijd. Nou, dat kunt u dan nu 

ook kennis van nemen. De heer Aynan heeft ook een punt van de orde. Gaat uw gang. 

De heer Aynan: Voorzitter, ik heb verschillende vragen gesteld. Hoe weet ik nou of ze door de burgemeester 

of door de wethouder beantwoord zullen worden? 

De voorzitter: Dat is een bijzonder goede vraag. Daarvoor moeten we eerst alle andere wethouders aan het 

woord gehad hebben. Dus dat gaan we zo met elkaar ondervinden. 

De heer Aynan: Dan wacht ik af. 

De voorzitter: Ja. Wethouder Snoek, gaat uw gang. 

Wethouder Snoek: Dank u wel. De heer Rutten begon zijn verhaal met aan te geven dat hij het fijn vond elkaar 

weer eens in de ogen te kunnen zien. En ik kan u zeggen, dat is geheel wederzijds. Niet alleen met u, mijnheer 

Rutten, maar ook met de rest van de raad. Een deel hier, maar een deel ook digitaal. Want hoe goed het ook 

ingeregeld is door de griffie, en ook namens ons als wethouders daar dank voor, het is toch anders dan 

wanneer we met elkaar in de raadzaal zaten, elkaar in de wandelgang bij de koffie ook even konden zien. Het 

is toch anders. En zo is het ook voor ons is portefeuillehouders anders in contact met de stad. Dat geldt voor 

mij en ook voor de andere portefeuillehouders. Vanaf het moment van het uitbreken van de crisis hebben we 

natuurlijk de telefoon gepakt. Ik zelf met sportbestuurders. Hoe is het met u? Hoe gaat dat? Hoe 

verschrikkelijk is dat als je leven je cluppie is waar dag in dag uit gesport wordt en ieder weekend de velden 

volstaan met kinderen en er dan in een keer niets is? Wat doet dat als in één keer de kantine-opbrengsten 

wegvallen? Allemaal zijn we meteen de telefoon in geklommen. En heel langzaam kom je ook weer eens wat 

meer in contact. U zag de heer Berkhout langsgaan bij de horeca. Zelf ben ik de velden langs gegaan toen de 

kinderen weer mochten gaan sporten. En fantastisch om te zien hoe die Haarlemse sportwereld meteen de 

rug recht, SportSupport er weer staat en dat wat mocht meteen ook aangeboden werd. Daar ben ik ook 

enorm trots op. Maar op zo’n moment, als je dan op je fietsje van veld naar veld gaat, denk je ook: potverdrie, 

wat we hebben elkaar weinig gezien in die weken daarvoor. En ik denk dat dat gevoel wat de heer Rutten 

uitte, dat ik dat ook heb gehad. En dat wij dat allemaal hebben gehad. En ieder stapje wat we met elkaar 

zetten is dan positief en kunnen wij ook als wethouders weer meer invulling geven aan onze rol, want dat 

willen we ook. Ik heb al wat gezegd over sport en de trots die ik heb op wat de verenigingen doen. Er zijn ook 

vragen gesteld over: kun je nu inzichtelijk maken van wat dat betekent voor verenigingen? Op de eerste plaats 

ben ik blij dat er vanuit het Rijk een regeling is gekomen die de huur compenseert. Of dat voldoende is, 

bijvoorbeeld voor ons in Haarlem om alle huren zeg maar kwijt te schelden, dat zal nog moeten blijken. Dat 

hebben we nog niet inzichtelijk. Vanuit SportSupport is ook opgevraagd en uitgevraagd bij verenigingen: waar 

wordt u geraakt? Waar heeft u mee te maken? En het beeld is gewoon heel divers. Je hebt verenigingen met 

een eigen hal die ze normaal zouden verhuren waar de inkomsten nu wegvallen. Je hebt verenigingen die 

sterk draaien op de contributie, die hebben het misschien wat minder moeilijk. Verenigingen die het ook sterk 

van de kantine-omzet moeten hebben, die hebben het zwaarder. En het is een heel gedifferentieerd beeld. En 
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ook het compenseren daarvan zal dus niet zo eenduidig zijn. En niet zo zijn: nou, laten we eens één regeling 

hebben en daar is dan iedere vereniging mee geholpen. De SP heeft specifiek nog gevraagd: willen we ook 

vergroeningsinitiatieven uit de stad blijven stimuleren? Ja, natuurlijk. Maar ik kan u ook vast beloven, maar dat 

zal dan eerder de pet van de wethouder Financiën, dat alle budgetten, alle subsidies die we daarvoor ter 

beschikking hebben, ook onder druk zullen komen te staan de komende tijd. Want u wilt helpen. U wilt in de 

stad helpen. U wilt de cultuursector helpen. U wilt die sportverenigingen natuurlijk ook helpen. U wilt uw 

ondernemers helpen. Maar dat moet zorgvuldig gebeuren. En laat ik proberen dat langzaam een beetje voor u 

af te pellen. Het is in eerste instantie het Rijk die generiek zal moeten komen met maatregelen en dat ook 

gedaan heeft in de afgelopen periode. Een eerste steunpakket, een tweede steunpakket. Regelingen 

bijvoorbeeld voor de cultuursector en voor de sport. Vervolgens, en OPH maakte daar ook een opmerking 

over, wij als gemeente zijn natuurlijk ook gewoon één van de getroffen partijen. Onze begroting staat sterk 

onder druk door de effecten van corona en daar bent u ook via de brief van ons over geïnformeerd. En ja, we 

zijn dus, via de VNG en de G40, in gesprek met het Rijk. Om dan in de woorden van mevrouw Klazes of de heer 

Rutten met een eigen trommeltje ook nog eens een keer naar Den Haag te lopen, dat heeft niet zoveel zin. Wij 

leveren aan via VNG en G40 naar het Rijk toe. En het zal duidelijk zijn dat alle gemeentes getroffen worden. Er 

zijn situaties wel denkbaar. Als er een Haarlem-specifiek probleem is, wat zich op andere plekken niet 

voordoet, dan zullen wij dat ook daar onder de aandacht brengen waar dat nodig is. En dat kan over financiën 

gaan, maar dat kan ook over heel andere Haarlemse specifieke zaken gaan. Maar op dit moment is gewoon 

van groot belang, alle gemeentebegrotingen staan onder druk, wat kan het rijk voor de gemeente betekenen 

en in de meicirculaire zal dat tot uiting moeten komen. Zodra we die hebben informeren we u daar ook over 

via de voortgangsrapportage. U heeft daar in uw seniorenconvent ook met elkaar over gesproken en die 

informatie willen we dan ook met u delen. Sommige van u vraagt om realtime informatie maar ik kan u ook 

zeggen, beelden fluctueren zo hard op dit moment.  Onze premier had het eerder een keer over varen op 

zicht, ik wil ook zorgvuldig zijn en ik wil u niet de ene dag het cijfer a geven in het cijfer b. Zelfs als ik zorgvuldig 

ben denk ik ook nog wel eens, misschien ziet het beeld er over twee maanden ook weer anders uit. Maar het 

eerstvolgende moment dat we u informeren is bij de voortgangsrapportage waarbij we, ook met 

gebruikmaking van die meicirculaire, proberen een voorstel te doen hoe we in ieder geval 2020 met elkaar 

proberen door te komen. 

De voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Smit, OPH. Gaat uw gang. 

De heer Smit: Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Mijnheer de wethouder, ik dacht begrepen te hebben dat er 

tussen nu en, laten we het de kaderbrief noemen met een stuk analyse op de meicirculaire, er wel degelijk 

informatie beschikbaar kan zijn ons wat verder mee te laten kijken in de financiële stand van zaken van onze 

gemeente want anders hebben we tussen 24 april en begin juni geen enkel voortschrijdend inzicht in de 

financiële positie en ik denk, met alle respect, u hoeft niet heen en weer te springen met cijfers maar dat u wel 

wat kunt laten zien in de tussentijd. 

De voorzitter: Wethouder Snoek. 

Wethouder Snoek: Ja, uw college is ontzettend hard bezig met het opstellen van de voortgangsrapportage en 

de kaderbrief die we met elkaar hebben afgesproken. Die bespreken we ook volgende week gewoon in het 

college en ik zie de toegevoegde waarde van allerlei tussentijdse cijfers aanvullend op wat we u al geleverd 

hebben, want we hebben daar ook een prognose van drie en zes maanden op gegeven en ik heb op dit 

moment, ten opzichte van die prognoses, geen heel andere verhalen. Dus dan denk ik, dan kan ik beter bij de 
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voortgangsrapportage ook met een duiding van die cijfers komen en met voorstellen komen dan dat ik u nog 

een keer ga vertellen dat de parkeeropbrengsten en de toeristenbelasting behoorlijk tegenvallen. 

De voorzitter: De heer Smit, OPH. 

De heer Smit: Misschien begrijpen wij elkaar dan verkeerd en willen we elkaar in ieder geval goed snappen. 

Voortgangsrapportage, is dat voor u de kaderbrief? 

Wethouder Snoek: Nee. Misschien is dat dan goed om even te duiden maar ik dacht dat dat al helder was. De 

kaderbrief zegt wat over de kaders die we neerzetten voor de begroting 2021 en verder. Je ziet dat veel 

gemeentes zeggen, op dit moment heeft het geen enkele zin om een dergelijk product te laten verschijnen, we 

doen dat bijvoorbeeld pas na de zomer. We hebben ervoor gekozen om u eerder bij de hand willen nemen en 

we zeggen, we komen niet met een kadernota zoals we normaal gesproken doen want zo uitgewerkt zo 

uitgewerkt heeft inderdaad geen zin, met zoveel mist voor ogen. Dus we komen op een hoger 

abstractieniveau met een kaderbrief zodat we wel met u het gesprek aan kunnen gaan over waar staan we. Als 

het gaat over 2020, want normaal gesproken krijgt u bij de kadernota ook de eerste voortgangsrapportage, 

daar zullen gewoon al besluiten genomen moeten worden want er is een direct effect op onze begroting van 

2020 en u heeft het budgetrecht en dat gaat u ook uitoefenen, hoop ik. Dus er is een kaderbrief op een hoger 

abstractieniveau als de kadernota die u gewend bent en separaat een voortgangsrapportage waar 

besluitvormend u gevraagd wordt om met het college mee na te denken, te zien wat gebeurt er op 2020 en 

hoe kunnen we daar op handelen. Dan nog een vraag, Jouw Haarlem zegt, hoe zat het nou met die 

beantwoording van de vragen over de jaarrekening? U heeft zo’n 118 vragen gesteld. Al voorafgaand aan het 

proces is de termijn destijds met uw instemming van 11 mei naar 15 mei geschoven en u heeft, naar ik begrijp, 

de antwoorden op 14 mei ontvangen dus binnen de met u bijgestelde termijn. 

De heer Aynan: Wij hebben niks ontvangen, voorzitter, maar laten we dat maar op een ander tijdstip voeren. 

De voorzitter: Naar wie gaan wij nu? Ik zit te kijken, we hebben wethouders digitaal, we hebben wethouders 

fysiek dus ik zit even te zoeken wat we gaan doen. Ja, wethouder Roduner zit daar alleen dan moet er eerst 

een plaats ontsmet worden, denk ik. Dus dan stel ik voor dat we eerst naar wethouder Berkhout gaan en dan 

gaan wij ondertussen weer een plaats gereed maken voor wethouder Roduner. Dus wethouder Berkhout, u zit 

ergens achter uw scherm, denk ik, dus komt u maar in onze vergadering.  

Wethouder Berkhout: Dat klopt, voorzitter. 

De voorzitter: Gaat uw gang. 

Wethouder Berkhout: Dat zal ik zeker doen. Leuk om het zo op deze manier mee te maken, ah kijk, nu zie ik 

ook mezelf. Ik zal in het kader van de tijd denk ik even wat, toch even mijn portefeuilleonderdelen afgaan, ook 

een paar specifieke vragen. In algemene zin, ja, deze coronacrisis hakt er enorm in voor wat betreft de 

economie en specifiek ook op de sectoren de horeca in de detailhandel zoals ook al eerder door een aantal 

partijen hier in de raad aangegeven. Nou, dat heb ik in Haarlem mogen ondervinden, veel contact gehad met 

de ondernemers in de stad, zowel in de beginfase als eigenlijk continu, ook met de Koninklijke horeca, met de 

hoteliers, in de binnenstad met name ook met de Centrummanagementgroep, van hoe gaan we daarmee om? 

Hoe word je geraakt maar dus belangrijker van hoe kijken we vooruit als er weer een ruimte ontstaat. Nou, die 

is nu ook met de persconferentie van vanavond weer dichter in zicht gekomen. 1 juni, dan gaan echt, voor de 

horeca gloort er toch weer licht aan het eind van de tunnel. Nou, dat heeft de burgemeester ook wel 
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aangegeven, daar wordt hard gewerkt aan een voorstel hoe we daar nu mee omgaan. Dan valt dus echt te 

denken inderdaad aan het verruimen van terrassen. In algemene zin… 

De voorzitter: Ik zat te zoeken naar het eind van uw zin maar dat was een heel lange zin. Mevrouw Verhoeff 

van de PvdA heeft een interruptie. Gaat uw gang. 

Mevrouw Verhoeff: Wethouder Berkhout, u begon met uw opsomming van heel belangrijke economische 

factoren in deze stad. Ik hoop toch dat u het ook met ons eens bent, met de PvdA, dat met name de 

cultuursector in deze stad een heel belangrijke economische sector is ook al is het niet uw portefeuille. Ik 

hoop dat u het met ons eens bent. 

Wethouder Berkhout: Ja hoor, mevrouw Verhoeff, dat ben ik helemaal dus daar zult u mijn collega Meijs, denk 

ik, uitgebreid over horen maar dat ben ik volledig met u eens. Maar dus, ik heb nu ook wel eventjes de nadruk 

op de horeca, een sector die eigenlijk de afgelopen maanden helemaal niet open is geweest, evenals de 

musea, uiteraard, en de culturele instellingen, maar hoe gaan we daarmee om? Nou, dan heb ik vorige week, 

ben ik bij een schouw geweest om te kijken hoe kan je je openbare ruimte nou op die anderhalve meter 

inrichten? En eerlijk gezegd, dat is een vrij complexe aangelegenheid omdat alles nauw met elkaar verweven 

is. Voetgangersstromen die moeten straks de ruimte krijgen, fietsen moeten we kunnen stallen maar ook 

extra terrassen de ruimte geven en hoeveel ruimte is dat dan? Dat is wel een zoekplaatje, daar wordt hard aan 

gewerkt, dat zei de burgemeester ook al, daar komt dus volgende week een voorstel. Ik wil wel iets dieper 

ingaan op de vragen van het CDA daarover want dit moet niet een traditioneel vergunningentraject van 

meerdere weken worden of een terrassenplan. Daar hebben we de tijd niet voor en daar is de horeca ook niet 

bij gebaat dus u kunt dit zien als een proefperiode waarin we eigenlijk veel laagdrempeliger en makkelijker 

omgaan met die verzoeken vanuit de horeca. Daar moet je wel een aantal voorwaarden aan stellen, met name 

als het gaat om de veiligheid, om die ruimte ook te garanderen. Maar de bedoeling is om snel in te spelen op 

deze situatie. Ik heb ook nog eventjes contact gezocht, in de tussentijd dat u met de bespreking bezig was, 

met de centrummanager om nou eens een aantal van uw vragen eventjes voor te leggen. Het reserveren voor 

wat betreft de daghoreca, ik ben er wel achter gekomen, voor binnen, binnenin de zaken is dat zeker verplicht 

maar mogelijkheid voor buiten op de terrassen is ook om ter plekke te reserveren dus dat is een optie. 

De voorzitter: U heeft nog een interruptie, wethouder Berkhout, van de heer Rutten van de VVD. Gaat uw 

gang, mijnheer Rutten, VVD. 

De heer Rutten: Voorzitter, dank u wel. Mijnheer Berkhout, u zegt van we willen niet een ingewikkeld 

vergunningentraject dan hebben. Bent u ook bereid om de door ons gevraagde coulance te betrachten dat als 

mensen, als horecaondernemers dan iets doen wat dan misschien formeel niet helemaal mag, dat we daar 

dan eerst even het gesprek aangaan en het dan oplossen in plaats van meteen te gaan bekeuren. 

De voorzitter: Wethouder. 

Wethouder Berkhout: Ja, dan zit u inderdaad wel op de handhavingscomponent dus daar kan wellicht de 

burgemeester ook nog uitleg over geven hoe we dat tot op heden doen. Maar natuurlijk, dit is een, ben ik 

daar, moet dat wel de insteek zijn, met elkaar het gesprek aangaan de komende tijd. Kijk, in algemene zin gaat 

dat ook nog meer dan ooit om een balans tussen de bewoners en de ondernemers in de stad. Dus ik denk dat, 

hoop ik dat wij allemaal onze levendige binnenstad een warm hart toedragen en zien dat die nu in serieuze 

nood verkeert dus dat er meer begrip is dat die horeca tijdelijk wat ruimte nodig heeft, maar dat moet niet 

leiden tot onnodige overlast en daar moet je continu ook mee in gesprek zijn dus ja, de insteek is flexibel, de 
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insteek is proef, de insteek is goed evalueren, goed monitoren of iets werkt of niet werkt en met die 

ingrediënten moeten we de komende maanden met elkaar aan de slag. Dus dat zijn de uitgangspunten maar 

het concrete voorstel komt, zoals de burgemeester al zei, volgende week in het college. Even kijken, dus geen 

leges, maar dat werd al gezegd. Het toiletgebruik daar werd wel over gezegd, ook dat is echt aan de horeca 

zelf hoe ze er invulling aan geven maar dat zal denk ik een paar keer zijn. Ik vroeg dat ook eventjes na. Je moet 

eigenlijk weer terug naar de kleuterklas om te zeggen bij wijze van spreken met de plasketting moet je die 

zaak in. Dus dat wordt wel experimenteren maar op die manier proberen ze die ruimte te bieden. Maar ik zie 

het in algemene zin positief in. Mensen zijn volwassen en ondernemers zijn creatief dus dan moet er veel 

mogelijk zijn. Voorzitter, misschien nog een laatste… 

De voorzitter: Ja, u heeft twee interrupties dus spaar uw laatste punt nog even op. Dan gaan we naar de 

interruptie van mevrouw Verhoeff en dan naar mevrouw Leitner. Mevrouw Verhoeff, PvdA. 

Mevrouw Verhoeff: Dank u wel, voorzitter. Wethouder Berkhout, we hebben het hier kort in de zaal ook 

gehad over zouden er ook mogelijkheden gecreëerd kunnen worden voor horecaondernemers die geen terras 

hebben op een gezamenlijk plein? Staat u daarvoor open om daarover in mee te denken? Een andere die van 

onze kant kwam van goh, zou er in samenwerking tussen horeca en cultuur ook niet enigszins gestimuleerd 

kunnen worden dat die mensen wat meer mogelijkheden krijgen, kunnen we daarin meedenken? Kunt u daar 

ook uw mening over geven? 

De voorzitter: De wethouder. 

Wethouder Berkhout: Ja, wat ik zou willen zeggen wat de bedoeling nu is, dat zei de burgemeester ook al, het 

voorstel ligt volgende week in het college. 1 juni willen we al een en ander gereed hebben en het is ook 

zoeken dus naar een snelle invoer en dan moet je ook niet een gigantische bulk aan maatregelen gaan nemen. 

Tegelijkertijd merk ik, en dat merk ik aan u, aan de andere opmerkingen in de raad dat er behoefte is om mee 

te denken en dat er heel veel ideeën en slimme oplossingen ook onder u liggen dus ik denk dat het heel 

logisch is dat als wij met dit voorstel komen wat eigenlijk een aantal acute snel te nemen maatregelen met 

zich mee geeft, dat we ook aan de hand van dat stuk met u het gesprek aangaan van waar zijn dan nog meer 

de komende tijd slimme oplossingen mogelijk of waar juist niet omdat dat net die balans overschrijdt. Maar ik 

denk dat we op die manier daarnaar moeten kijken en dus ook zoiets als een gezamenlijk plein of een mix 

tussen horeca en cultuur. Er buigt zich nu een werkgroep over. Ik zou willen waken om te veel maatregelen 

tegelijkertijd op 1 juni ingevoerd te hebben, dat wekt ook soms verwarring in de hand, maar dat we de 

komende maanden op die manier moeten gaan kijken en ik graag met u het gesprek daarover aanga, laat dat 

duidelijk zijn. 

De voorzitter: Dan noteer ik dat als een toezegging hierbij waarbij ook even de vraag is waar we dat gaan 

bespreken want de raadscommissie ontwikkeling zit bomvol en de raadsvergadering ook dus daar moeten we 

dan even een aparte gelegenheid voor maken dus in die zin ook even contact tussen het college en de griffie 

om te kijken hoe wij dit met elkaar kunnen delen want ik hoor een duidelijke noodzaak, een wens bij de raad 

dus daar gaan wij ons over buigen. Ondertussen gaan wij ons ook over nog meer interrupties buigen. Eerst één 

fysiek hier en daarna één digitaal van mevrouw De Raadt en daarna nog de twee heren achterin. Maar eerst 

mevrouw Leitner, D66. Gaat uw gang. 

Mevrouw Leitner: Ja, een beetje creatief erbij gezocht. U heeft het toch over ondernemers. We hebben het 

hier, er zijn al meerdere keren vragen gesteld over uitkeringen richting gedupeerde ondernemers en ZZP’ers 

met betrekking tot de Tozo-regeling. Haarlem heeft er in tegenstelling tot andere gemeenten voor gekozen 
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om eerst te controleren en dan uit te keren en juist dit soort situaties noopt ertoe om dat soort reflectie eens 

overboord te gooien en het eens anders te doen dan anders. Waarom dat niet gedaan, mijnheer Berkhout, en 

kan het niet alsnog? 

De voorzitter: De wethouder. 

Wethouder Berkhout: Ja, met betrekking tot de Tozo-regeling denk ik dat ook collega Roduner u nog eventjes 

mee kan nemen over hoe onder stoom en kokend water die regeling in gang is gezet en dat daar echt nu een 

slim systeem is wat al die aanvragen kan bedienen. Dus volgens mij is er weloverwogen gekozen voor deze 

constructie maar ik denk dat wethouder Roduner u daar ook wat meer in kan voorzien. 

De voorzitter: Oké, dan gaan we naar een interruptie van… Excuus, mevrouw Leitner. 

Mevrouw Leitner: Ik zie mijnheer Roduner al schrijven dus dat is goed. 

De voorzitter: Oké, dan gaan wij dat zo meteen van wethouder Roduner horen. Mevrouw De Raadt had ook 

een interruptie, meen ik, digitaal. 

Mevrouw De Raadt: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, nog een hele korte. Als eerste dank voor de gegeven 

antwoorden, we zijn er blij mee en ik neem aan de horecaondernemers ook. Maar nog eentje omdat die wel 

echt heel erg speelt en het heel erg belangrijk is dat we dat scherp krijgen. Ervan uitgaande dat de 

horecaondernemer voldoende afstand, zoveel mogelijk afstand probeert te houden tot de tafeltjes en de 

gasten mag hij of zij dan wel bedienen aan tafel? 

De voorzitter: Dank u wel, mevrouw De Raadt. Wethouder Berkhout. 

Wethouder Berkhout: Nou, daarvoor wil ik dus echt ook het voorstel van de werkgroep nu afwachten en die 

ook echt, daar is echt een terrassenteam ook aan de slag. Dus ik kan daar nu geen uitspraken over doen. 

Volgens mij is dat, ik kijk ook wel naar hoe andere steden hier zich over buigen, moet dat de insteek zijn maar 

op welke wijze zij dat doen, hoe dat dan goed de gezondheidsmaatregelen of de noodzakelijke 

afstandsmaatregelen respecteert, daar hoop ik ook zelf ambtelijk goed over geïnformeerd te worden hoe we 

dat kunnen waarborgen. Maar volgens mij moet dat wel de insteek zijn met ‘…’. 

Burgemeester Wienen: Voorzitter? Ik wil me daar even bij aansluiten en nog een keer benadrukken, niet alles 

zijn overheidsregels. Een aantal van deze maatregelen waaraan gerefereerd wordt zijn adviezen van de 

landelijke brancheorganisatie. Dus dat zijn niet de regels die wij opleggen maar dat zijn de adviezen van de 

landelijke brancheorganisatie. Als je het op deze manier doet, dan zit je goed. Ik denk dat wij juist willen 

proberen zo terughoudend mogelijk te zijn om daar weer met eigen regels doorheen te gaan fietsen. 

De voorzitter: Dank u wel voor deze toevoeging. Wethouder Berkhout. 

Wethouder Berkhout: Ja, blij met de aanvulling van de burgemeester. Weet ook trouwens wel dat de 

Koninklijke horeca Nederland en de afdeling Haarlem ook een hele goeie en nadrukkelijke rol opnemen als 

belangenbehartiger in de eerste zin maar ook als toch echt wel gesprekspartner zowel tussen de ondernemers 

onderling en met de gemeente op dit onderwerp dus die zijn er echt een hele nuttige krachten in en die 

hebben ook veel meer die kennis om dit soort keuzes goed kunnen maken met elkaar. 
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De voorzitter: Dank u wel, wethouder Berkhout. Normaal kan ik dan oogcontact maken met mensen in de zaal 

of zij hun interruptie nog door willen laten gaan alleen dat lukt mij nu niet met de heer Aynan of de Visser. Dus 

ik weet niet of uw interruptie nog staat? Mijnheer Visser, ChristenUnie. 

De heer Visser: Nou, het was meer een ordepunt. Dat er volgens mij sowieso een extra vergadering voor de 

commissie beheer nodig is, gezien de volle agenda. Maar laat ik dan nu ook een inhoudelijke interruptie doen, 

de burgemeester had het net over protocollen van brancheorganisaties. Dat is een beetje mijn punt, ik 

noemde het voorbeeld van de zwemlessen, daar is de burgemeester niet op ingegaan. Ik weet niet of hij daar 

straks nog op terug komt. Dat is zo’n gevolg van zo’n protocol. Het is niet letterlijk de verordening maar een 

protocol. Ik zou wel willen pleiten voor waar mogelijk versoepelingen juist waar protocollen verder gaan dan 

de verordening. Volgens mij zijn dat ook de pleidooien voor de horeca. Nou, zo’n versoepeling pleit ik ook voor 

de zwemlessen voor de kinderen in Haarlem. Is de burgemeester bereid om in gesprek te gaan met de SRO 

bijvoorbeeld en de zwemverenigingen om soepeler te zijn wat betreft de zwemlessen voor kleine kinderen. 

Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel, de heer Visser. En mijnheer Aynan, bestond uw interruptie nog? Nee? Oké. Dan 

gaan wij nu eerst naar de burgemeester met deze korte vraag en daarna volgens mij nog naar wethouder 

Berkhout tenzij hij klaar was. Maar eerst burgemeester Wienen. Gaat uw gang. 

Burgemeester Wienen: Ja. In de eerste plaats, protocollen zijn dus geen voorschriften van ons. Ik denk wel dat 

het heel handig is dat als landelijke brancheorganisaties met elkaar tot de conclusie komen dit is een goede 

invulling, dat wij daar dan niet voortdurend doorheen gaan fietsen. Maar het zijn niet onze regels. Het is ook 

wel goed om dat dan aan te geven, dat betekent dus ook dat het niet zo is dat iedereen daar op grond van 

verordening of zo aan gebonden is. Als het gaat om dat heel specifieke punt van het zwemmen, het klinkt mij 

logisch in de oren dus ik zal in ieder geval de vraag stellen om even nog wat nadere informatie te krijgen want 

voordat ik daar eventueel wat mee doe wil ik toch echt even alle informatie op een rij hebben en als ik het 

gevoel heb dat daar inderdaad aanleiding is om te zeggen van joh, daar kunnen we misschien wel wat anders 

mee omgaan dan zal ik dat laten weten. 

De voorzitter: Dat antwoord leidt tot een interruptie van het CDA. Mevrouw De Raadt. 

Mevrouw De Raadt: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, u heeft natuurlijk helemaal gelijk dat het gaat over 

richtlijnen van brancheorganisaties. Alleen op dit moment is het zo dat bijvoorbeeld bij de Koninklijke horeca 

Nederland dat je die protocollen pas kan zien wanneer je lid bent van deze brancheorganisatie en die vraagt 

toch wel enkele honderden euro’s per jaar. Dus vandaar dat ik deze vragen ook stel voor die 

horecaondernemers die op dit moment geen financiële mogelijkheden zien om lid te worden van deze 

brancheorganisatie. Dus in zoverre zouden wij het in ieder geval als CDA op prijs stellen wanneer deze 

protocollen toch ook door de gemeente gedeeld zou kunnen worden. Dus dat wilde ik nog even toevoegen. 

De voorzitter: Dank u wel, mevrouw De Raadt. Dan kijk ik even naar burgemeester, fysiek en naar de heer 

Berkhout, digitaal, wie van hen deze vraag gaat beantwoorden. 

Burgemeester Wienen: Het is niet de vraag, het is een verzoek om dat eventueel te doen. Ik ga gewoon even 

kijken wat de mogelijkheden zijn. 

De voorzitter: Dank u wel. Wethouder Berkhout, was dit het eind van uw termijn en kunnen we naar een 

volgende wethouder of had u nog een vraag op uw lijstje staan? 
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Wethouder Berkhout: Nou, misschien is het goed om nog even kort over de misschien op de mobiliteit of de 

mobiliteitsonderwerpen, hè, de meer ruimte voor de fiets even in te gaan. Ik heb het heel erg gehad over de 

verruiming van de terrassen en de horeca maar de werkgroep die zich daarover buigt is een werkgroep die 

zich ook buigt over de mogelijkheden in de openbare ruimte. Wat we allemaal hebben gezien is natuurlijk dat 

de corona ook impact heeft op de mobiliteit. In algemene zin, we zijn allemaal massaal gaan thuiswerken maar 

nu we langzaam weer, inderdaad, op de fiets stappen, in de auto, misschien met een mondkapje op in het OV, 

wat doet dat dan en hoe kan je op de korte termijn daarop inspelen? Ik merk een aantal behoeftes onder een 

aantal partijen in de raad om daarmee om te gaan. We hebben daar ook al eerste stappen ingezet, de 

verkeerslichten zijn afgesteld meer om ophopingen voor de lichten voor fietsers te voorkomen. We kijken daar 

ook nog verder naar. We kijken ook nog verder naar, dan moet je denken aan, maar dat komt dus ook 

wederom in dat voorstel, ook het concept van leefstraten nieuw leven in te roepen. Als we toch verwachten 

dat we meer de zomer in eigen land gaan vieren, in eigen stad, maar ook om het kijken naar alternatieve 

routes, als die routes te druk gaan worden. Als een fietsroute, als we nu al weten, dat wordt gewoon eigenlijk, 

die ruimte is er niet op dat fietspad, kijk dan of je stromen kan begeleiden een andere parallelle route te 

kiezen. Dus ook daar vermoed ik dat het voorstel ook uw creativiteit triggert om daarover met ons in gesprek 

te gaan dus ik denk dat ook daar het voorstel ruimte voor gaat bieden als we die bespreking hebben. Dus dat 

wilde ik nog even ter afsluiting, voorzitter. 

De voorzitter: U heeft ook nog een aantal vragen gehad over duurzaamheid en Kennemer Energie, meen ik, 

van de SP en de RES, herinnert de heer Garretsen mij. 

Wethouder Berkhout: Nou, eerlijk gezegd had ik dat meer als opmerkingen van de SP in mijn hoofd dan echt 

concrete vragen richting mij. 

De voorzitter: Oké, dan krijgt u een interruptie, zie ik al, op de chat. Dus eerst de heer Garretsen van de SP. 

Gaat uw gang. 

De heer Garretsen: Ja, wethouder, bent u het met de SP eens dat duurzaamheid een speerpunt moet blijven 

en dat ook lokale energiecoöperaties van bewoners ondersteund moet worden? 

De voorzitter: Wethouder Berkhout. 

Wethouder Berkhout: Nou, ik weet waar u op doelt want dat was uw termijn en ik denk dat de complexiteit 

van die casus van Stichting Kennemer Energie te ver reikt voor deze corona sessie. Dat weten u volgens mij 

ook. Maar kijk, duurzaamheid dat is natuurlijk wel een, in bredere zin, of het nou de circulaire-economie is of 

de crisis, de klimaatcrisis die nog voor ons opdoemt, is natuurlijk ook een speerpunt om hoe gaan we ons 

toekomst bestendig maken? Dus dat moet altijd het uitgangspunt zijn. 

De voorzitter: En een interruptie van de heer Hulster, Actiepartij. 

De heer Hulster: Ja, twee vragen. De eerste vraag, zijn er nu daadwerkelijk verkeerslichten anders ingesteld? 

Andere vraag is, wanneer kunnen we het voorstel tegemoet zien voor de alternatieven die voor de fiets 

worden voorgesteld? 

De voorzitter: Wethouder Berkhout. 
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Wethouder Berkhout: Antwoord op de eerste vraag is ja, antwoord op de tweede vraag is, zoals de 

burgemeester zei, volgende week ligt het voorstel in het college. 

De voorzitter: Helder antwoord. Dan heeft ondertussen plaats genomen hier in de fysieke vergaderzaal 

wethouder Roduner. Het woord is aan u. Gaat uw gang. 

Wethouder Roduner: Dank u wel, voorzitter. Ik ga maar staan, denk ik, het is even wennen, zitten, staan. 

Volgens mij goed om even een belangrijk deel van mijn portefeuille waar de afgelopen periode ook veel om te 

doen was, een belangrijke steunmaatregel was de Tozo dus tegemoetkoming voor zelfstandigen, voor ZPP’ers. 

Misschien goed om daar nog even wat context van te schetsen, waar we nu staan in dat proces van het 

uitvoeren van de Tozo. Ongeveer 4.500 mensen hebben een aanvraag ingediend bij ons. We hebben, het Rijk 

heeft aangegeven, nou, acht weken is de echte termijn dat het moet worden afgehandeld maar vier weken is 

de termijn waar we op moeten mikken met elkaar om tot een redelijke afhandeling te komen. Nou, dat halen 

we ook voor het merendeel. Die regeling is, ik kijk ook even naar mevrouw Leitner, maar die regeling is ook tot 

in april eigenlijk in beweging geweest qua voorwaarden vanuit het rijk. Er is een zelfstandigheidscriterium 

toegevoegd wat er eerst niet in zat, er werd eerst gesproken over een meer algemene tegemoetkoming. Nou, 

nu blijkt dat er ook nog zaken zitten als verrekeningsplicht dus die is behoorlijk complex geweest. Maar ik denk 

dat we heel goed erin zijn geslaagd om die regeling op te zetten. Vooral met, dan kijk ik naar de Partij van de 

Arbeid, vooral met mensen van onszelf gedaan. Dus heel veel eigen ambtenaren die hier andere 

werkzaamheden even konden laten liggen, ik zal zo nog even terugkomen op hoe dat in het vervolg zal zijn, 

hebben we dat kunnen opzetten. Er hebben uiteindelijk volgens mij drie mensen hebben we daar echt moeten 

inhuren en dat gaat meer over het opzetten van het IT-systeem wat erachter zat. 1 mei hadden wij bijna alle 

aanvragen die tot twee weken daarvoor waren ingediend behandeld. Dat kan zijn dat ook mensen het geld 

niet krijgen maar in ieder geval in behandeling waren die genomen. Vorige week zaten we al op een termijn 

van een week. Dus alle aanvragen die tot 11 mei zijn gedaan die zijn in behandeling genomen en behandeld en 

is vaak ook wel tot uitbetaling gekomen. Er wordt natuurlijk ook nog steeds een deel afgewezen. We 

verwachten dat vanaf deze week we elke dag op dagelijkse basis nieuwe aanvragen in behandeling kunnen 

nemen en ook het liefst binnen een dag kunnen afhandelen. Dus dat is denk ik een hele mooie. Nou ja, we 

hebben daar uitgebreid capaciteit op ingezet, vooral vanuit de interne organisatie. We worden vanuit het rijk 

gecompenseerd voor die kosten dus we zijn, het Rijk heeft al vrij snel bij het bekendmaken van de Tozo 

aangegeven dat er 250 miljoen beschikbaar is voor gemeenten om de uitvoering tot stand te brengen. Die 

capaciteit hebben we nu intern kunnen regelen omdat mensen andere dingen hebben laten vallen, we hebben 

ook wat minder instroom gehad van statushouders vanwege de COA’s die ook bijvoorbeeld geen doorstroom 

meer hadden. Nou, er zijn in verschillende sectoren, schulddienstverlening, mensen die al met een ander IT-

systeem, upgrade van het IT-systeem bezig waren die zijn hier, hebben dit prioriteit gegeven. Dus dat is gelukt. 

Betekent wel dat we nu zien dat mensen weer terug moeten naar hun reguliere werkzaamheden. De Tozo 

komt ook nog best wel wat andere werkzaamheden uit namelijk de aanvraag voor bedrijfskredieten die in 

aanvraag moeten worden genomen. Er zit heel veel nazorg aan de Tozo dus verrekeningen, correcties, et 

cetera. Dus dat is nog een behoorlijke slag werk die daarbij gaat komen. Dus om uw vraag in te dienen van hoe 

gaan, als er een tweede regeling komt, hoe gaan we dat dan weer allemaal zelf doen? Nou, ik weet niet of dat 

gaat lukken. Ik denk dat we ook nog behoorlijk bezig zijn maar goed, dan gaan we dus mensen inhuren van 

buiten om te zorgen dat die regeling gewoon netjes wordt uitgevoerd. Ik hoop dat een tweede regeling, dat 

daar minder mensen aanspraak op hoeven te doen. Nu de economie ook weer aan het herstarten is hoop ik 

ook dat een tweede regeling, dat daar gewoon een stuk minder mensen aanspraak op hoeven te doen. Laten 

we dat met elkaar in ieder geval hopen. Een interruptie. 
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De voorzitter: Ik zag u zowaar niet, want uw hand zat achter het hoofd van de heer Smit, mijnheer Aynan. 

Mijnheer Aynan met een interruptie, Jouw Haarlem. 

De heer Aynan: Ja, dank u wel, voorzitter. Wat is, laat ik het anders formuleren, hoeveel mensen moeten nog 

geld krijgen? 

Wethouder Roduner: Nou, wat ik u zei, we hebben dus alles wat tot 11 mei is ingediend is behandeld. Dat is 

volgens mij heel snel. U had ook een vraag over de bijstand voor jongeren, dus die, hetzelfde Tozo-pakket, 

heeft het Rijk ook gezegd, nou, je kunt ervan af zien, die zoekperiode die normaal verplicht is. Dat hebben wij 

ook gedaan dus in onze werkinstructie, die wordt ook niet meer uitgevoerd. Ik denk niet dat het heel zinvol is 

om nu over die zoekperiode nog vier weken te doen voordat we overgaan tot het in behandeling nemen van 

de bijstandsuitkering dus dat hebben wij gewoon netjes op die manier gedaan. 

De voorzitter: Nog een vervolg van de heer Aynan en daarna mevrouw Leitner. Mijnheer Aynan.  

De heer Aynan: Voor de zekerheid want ik heb hier eerder vragen over gesteld, tot twee keer aan toe in 

andere corona raadsvragen. Dus jongeren hoeven op dit moment niet te voldoen aan de zoekperiode op het 

moment dat ze een bijstandsuitkering aanvragen? 

Wethouder Roduner: Ja, dat klopt, die passen wij niet toe. Het Rijk heeft die mogelijkheid geboden, volgens 

mij, van de periode maart tot 1 juni. Dat is ook de periode waar wij dat op deze manier uitvoeren. 

De voorzitter: Mevrouw Leitner eerst met een interruptie. 

Mevrouw Leitner: Ja, complimenten voor alles wat jullie met de afdeling hebben moeten oppakken en ook 

mooi om te horen dat jullie binnenkort in staat zijn om een aanvraag zo snel, binnen een dag, zegt u, geloof ik, 

af te handelen. Waar ik ook op doelde was eigenlijk dat toch gewoon een reflectie als er zo iets nieuws is om 

dan toch eerst te willen controleren en dan uit te keren, terwijl het kabinet ook had gezegd van we nemen 

toch een klein beetje fraude voor lief maar we willen mensen gewoon snel helpen. Hoe kunnen we nou zorgen 

dat in de toekomst, dat we het gewoon even omdraaien, om de handelingssnelheid te verhogen. 

De voorzitter: Wethouder. 

Wethouder Roduner: Nou, mijn beeld is dat het kabinet wel iets te enthousiast deze regeling heeft 

gepresenteerd en daarin gedurende een maand nog een hele hoop zaken aan eisen heeft toegevoegd. Dus de 

eisen die in het begin niet werden gecommuniceerd die zijn er toch halverwege de rit steeds meer bijgezet. 

Dat heeft ons ook wel steeds tot bijsturen gedwongen. Dus ik vind het niet helemaal terecht dat wij dan 

zouden zijn degenen die, dat wij moeilijk hebben gedaan, dat wij het niet wilden. Het is gewoon, je zit ook te 

zoeken naar uiteindelijk dat je wel verantwoording moet afleggen over de gelden die je het uitgegeven om te 

zorgen dat die gelden ook daadwerkelijk richting deze gemeente vergoed worden. Kijk, volgens mij kunnen we 

ervan uitgaan dat elke ZZP’er die kan natuurlijk een keer ziek worden. Dus we gaan ervan uit, over het 

algemeen, dat mensen een buffertje hebben dat ze in ieder geval een maand, misschien twee maanden 

kunnen doorkomen. Nou, dat is denk ik ook de periode waarin we in staat zijn geweest om die regeling goed 

en zo goed mogelijk op te tuigen. We zien ook dat mensen pas in de tweede maand bijvoorbeeld een aanvraag 

hebben ingediend en juist omdat ze nog een buffer hadden de eerste maand niet. We hebben altijd gezegd en 

ook gecommuniceerd en de burgemeester heeft dat volgens mij in een aantal corona raadsvragensessies ook 

al genoemd, als er broodnood is krijg je binnen een dag geld. Dan krijg je binnen een dag gewoon een 
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voorschot en dan staat het morgen op je rekening. Daar hebben we wat stijging in gezien maar niet zulke 

aantallen dat ik denk van nou, daar hebben we echt, daar is iets niet goed gegaan. 

De voorzitter: U heeft nog twee interrupties. Eerst mevrouw Leitner en daarna de heer Visser, ChristenUnie. 

Mevrouw Leitner: Ik wilde alleen corrigeren… 

De voorzitter: Excuus, mevrouw Wisse zit precies buiten mijn blikveld want er staat een projector voor. Maar 

eerst mevrouw Leitner, D66. Gaat uw gang. 

Mevrouw Leitner: Een projector voor je hoofd, je zal het maar hebben. Ik wil absoluut niet de indruk wekken 

dat u of ambtenaren moeilijk doen. Helemaal niet, alleen maar complimenten voor het harde werk. Nee, het is 

meer dat dit soort gelegenheden ook eens de kans bieden om dingen eens anders aan te pakken. 

De voorzitter: Mevrouw Wisse, PvdA. 

Mevrouw Wisse: Ja, dit eerste steunpakket is door eigen ambtenaren uitgevoerd, op drie na, vertelt u. Die zijn 

er, volgens mij zijn er nu vijftig ambtenaren al een paar maanden bezig. Wat voor werk deden die hiervoor? 

Waar zijn die vandaan en welk werk blijft nu liggen? 

De voorzitter: Wethouder. 

Wethouder Roduner: Nou, dus mevrouw Leitner, volgens mij heeft u gelijk. Ik denk dat dit misschien ook wel 

een interessante discussie is over wat minder regelgeving rondom de participatiewet, basisinkomen. Mevrouw 

Wisse, verschillende activiteiten in de organisatie. Er was een team bezig om ook het sociale zakensysteem 

een volgende impuls te geven, dat is op pauze gezet en dat team, dat ontwikkelteam, heeft zich eigenlijk 

gefocust op het inregelen van het helemaal maken van een nieuw systeem. Er is sprake geweest van minder 

instroom van statushouders, dat zijn gewoon echt klantmanagers, er zijn mensen vanuit schulddienstverlening 

aan minima zijn bijgesprongen om ook daar … Dus uit verschillende hoeken van de organisatie, ook bij de 

afdeling economie, die hebben de beldienst gedaan, is er dus eigenlijk vanuit allemaal plekken capaciteit 

gehaald. Maar dat kan je niet oneindig doen. In het begin valt er misschien wat werk weg in de stad of in de 

gemeente maar dat werk, dat zien we ook, dat herstart weer. Sterker nog, er komt ook nog wel wat extra werk 

ook weer bij. Dus volgens mij, iedereen moet nu weer terug naar zijn reguliere werkzaamheden. Als er een 

tweede fase komt dan gaan we daar denk ik ook externen moeten we daarvoor zoeken want ik denk niet dat 

we dat allemaal intern gaan oplossen. Maar goed, zoals ik u gezegd heb, gelukkig krijgen we ook geld van het 

Rijk om dat te doen. Dus dat kunnen we ook gewoon goed besteden. 

De voorzitter: Dank u wel. Nog een interruptie op dit punt. De heer Visser, ChristenUnie. 

De heer Visser: Ja, ik wil nog even doorgaan op de vragen van D66 die ging over de Tozo-regeling maar er 

waren ook mensen afhankelijk van de bijstand. Ik heb toch echt wel begrepen dat dat heel stroperig ging 

binnen Haarlem. Ik heb concreet een voorbeeld van de sekswerkers genoemd. Er waren mensen die die 

mensen begeleiden die in Amsterdam het echt veel makkelijker hadden. De procedure ging sneller maar er 

werden ook veel minder papieren gevraagd, de bijstand werd gewoon verstrekt. Hier zijn mensen echt heel 

lang aan het lijntje gehouden terwijl juist die mensen vaak geen buffer hebben en dus echt in de problemen 

komen en ook allerlei noodhulp hebben moeten krijgen. Tot voedselbonnen aan toe. Het is mooi dat het 

geregeld is, buiten de gemeente om overigens, maar dat dat eigenlijk niet gehoeven als die bijstand sneller 
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was geregeld. Dus kunt u dat toch evalueren, ook als er weer iets nieuws gebeurt, dat die bijstand echt veel 

soepeler en sneller gaat. 

Wethouder Roduner: Ja, misschien lopen hier wel twee zaken door elkaar heen. Aan de ene kant de Tozo-

regeling, wat geen bijstand is, en aan de andere kant de echte bijstand. Kijk, bijstand dat is gewoon een heel 

papierwerk. Dan moet je een vermogenstoets doen, je moet inkomenstoetsen, je moet iets vertellen over, dus 

dat is een hele berg papier. 

De heer Visser: Voorzitter, ik ben het niet met u eens. Dit zijn bijzondere omstandigheden. In Amsterdam 

hebben ze gewoon één loket gehanteerd voor beide regelingen. We hebben het hier wel eens over de 

bijzondere doelgroepen gehad, dat hadden ze in Amsterdam voor deze groep en dat was gewoon één soepele 

regeling met veel minder papierwerk, er werd veel minder gevraagd, het werd gewoon verstrekt. Dat kan dus 

wel. Waarom hebben wij dat in Haarlem niet gedaan? 

De voorzitter: Wethouder. 

Wethouder Roduner: Ja, ik vind het lastig om te reageren op iets wat u vertelt wat in Amsterdam gebeurd is. 

Waarvan ik dan ook denk van, is het dan voor een specifieke groep geweest of is het voor iedereen geweest 

die zich gemeld heeft? Is het bijstand geweest, is het Tozo? Ik denk dat als u een casus heeft zoals u zegt van 

dit is echt specifiek anders gegaan, stuur dat dan door. Dan kunnen we daar ook van leren. Dat is volgens mij 

hartstikke goed. Alleen ik vind het lastig om het debat zo te voeren omdat ik het gevoel heb dat we over 

andere informatie beschikken die op deze manier lastig bij elkaar komt. 

De heer Visser: Ik vind het prima als… 

De voorzitter: Mijnheer Visser, u kreeg net ook al niet het woord. We zijn ondertussen tweeënhalf uur met 

elkaar in vergadering, we zijn nog steeds bezig met de eerste termijn college. Alle spreektijden, exclusief de 

VVD, zijn op. Dus wat u van mij heeft gevraagd, ik ga coulant om met interrupties maar laten we, uw punt is 

duidelijk, mijnheer Visser, laten we ook het college de gelegenheid geven om antwoord te geven op vragen die 

u heeft gesteld. Wethouder Roduner. 

Wethouder Roduner: Ja, dat was denk ik de Tozo. De SP heeft vragen gesteld over ondernemers voor 

omscholing. Nou, wij hebben als gemeente niet echt heel erg veel budget voor omscholing maar wij zijn wel 

samen met onze partners, dat zijn werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, buurgemeenten, scholen 

in het regionaal werkbedrijf met elkaar in gesprek over wat kunnen wij doen ook in het kader van 

arrangementen organiseren om te kijken of er toch iets op het gebied van omscholing mogelijk is. Kijken we 

ook samen met het UWV en wellicht komt er vanuit het rijk via het UWV ook wat meer middelen. Dat zou 

denk ik ontzettend helpen, maar dat is denk ik toch onzeker. 

De voorzitter: Dat leidt tot een interruptie van de heer Garretsen, digitaal. Komt u maar in de uitzending. 

De heer Garretsen: Heel kort, wethouder. Ik had het niet over omscholing van ondernemers maar van mensen 

die ontslagen worden. 

De voorzitter: Dank u wel voor de toelichting. Wethouder Roduner. 
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Wethouder Roduner: Ja, dat dacht ik ook, maar als ik dat niet goed heb gezegd dan excuus. Maar het gaat 

natuurlijk over mensen, over werknemers. U had ook een vraag over de schulddienstverlening of in ieder geval 

daar graag aandacht voor. Nou, die is er maar we zien op dit moment niet dat de schulddienstverlening op dit 

moment een hele grote stijging al heeft. Ik kijk naar het scherm achter me maar de heer Garretsen is 

verdwenen, dus die is niet. Dus volgens mij, het is niet dat we daar nu al een hele grote stijging gaan zien. Ik 

denk dat we dat wellicht over een wat langere periode zien. Mensen die nu hun baan kwijtraken komen als ze 

een vaste baan hebben eerst in de WW terecht en als dat uiteindelijk niet tot een nieuwe baan leidt dan is er 

doorstroom naar de bijstand en dan komen ze denk ik bij de gemeente terecht en dan zullen we ze goed 

opvangen. GroenLinks had ook nog een vraag over… 

De voorzitter: U heeft nog een interruptie, voor u naar het volgende punt gaat, van de heer Rutten van de 

VVD. 

De heer Rutten: Nou, voorzitter, dank u wel. Wethouder Roduner, ik vind dat wel net iets te passief klinken, 

als ik heel eerlijk ben, want u heeft de tijd om daar juist ook op voor te sorteren en ook samen met het UWV 

te kijken hoe we die mensen, kunnen voorkomen dat ze in de bijstand gaan en zo snel mogelijk weer op de 

arbeidsmarkt eventueel iets anders kunnen gaan doen maar weer naar werk geleid worden. Dus het is niet 

van oh, ze gaan eerst naar de WW en dan zien we wel wat er daarna naar ons toekomt. Dat hoor ik u een 

beetje zeggen. 

Wethouder Roduner: Nee, dit ging over de schulddienstverlening en schuldhulpverlening. In mijn 

beantwoording van de vraag daarvoor heb ik u gesteld dat we met een aantal partners, scholen, 

werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, het UWV zit er ook bij, nadenken over hoe kunnen we de 

werkgelegenheid goed houden. De heer Garretsen had een specifieke vraag over omscholing. Nou, dat is een 

instrument dat je zou kunnen inzetten. Maar dat is wel het gesprek was in ieder geval plaatsvindt en het UWV 

heeft ook heel goede instrumenten om te zorgen dat mensen vanuit de WW weer aan het werk komen. Maar 

waar we wat extra’s kunnen doen zorgen we dat dat gebeurt en als mensen uiteindelijk echt bij ons 

terechtkomen zorgen we voor een warme overdracht. Dan komt u volgens mij op het volgende punt dan 

komen mensen ook weer misschien in aanmerking voor minima-ondersteuning. Maar goed, er wordt volgens 

mij hard aan gewerkt. Alleen, daar wil ik misschien dan ook wel eerlijk over zijn, volgens mij heel veel ideeën, 

heel veel ambitie, volgens mij heel veel bereidheid van mensen in deze gemeente om wat te doen alleen 

budgetten is wel soms het probleem. We hebben 1 miljoen gekregen van het rijk voor een jaar voor 

perspectief op werk, dat is een traject vanuit het rijk maar dat geld, dat is eigenlijk heel weinig komen we dan 

steeds weer achter. Dat is ook 1 miljoen waar we dan ook wat langer mee moeten doen. Het houdt niet over 

en dan ben je met omscholingstrajecten kan die tikker heel snel gaan lopen. Maar goed. Dus ik hoop ook dat 

vanuit het rijk daar wat extra middelen voor beschikbaar komt. Mevrouw Klazes had aandacht gevraagd voor 

achterstanden. Nou, wij hebben nog niet een enorme instroom van mensen die in de schulden zitten. Volgens 

mij met een corporatie is wel eens een keer contact geweest en die kijken gewoon volgens mij per casus wat 

er zou kunnen. Ik weet niet precies wat al onze anderen partners doen maar ik denk dat het vooral belangrijk 

is, ik denk dat we dat ook met elkaar moeten uitstralen, als mensen in een situatie terecht komen dat ze het 

lastig vinden om hun vaste lasten te betalen dat ze, ik denk niet dat dan uitstel van die rekening dat dat de 

oplossing is. Ik denk dat we ook moeten proberen die mensen zover te krijgen om zich te melden bij de 

gemeente zodat we kunnen kijken naar een structurele oplossing want het uitstel van betalen is natuurlijk 

maar een beetje een lapmiddel terwijl we volgens mij met ze allen uiteindelijk op zoek moeten gaan naar een 

echt goede oplossing. 
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De voorzitter: U heeft een interruptie van mevrouw Klazes, GroenLinks. 

Mevrouw Klazes: Ja, dank u wel, wethouder, voor dit antwoord. Waar het natuurlijk ook over gaat is op het 

moment dat je een achterstand heeft in betaling dat daar vaak een boete op boete op boete wordt berekend. 

Dat is eigenlijk het moment dat je zou moeten zeggen, we zijn coulant daarin, die boetes gaan we op dit 

moment niet berekenen. Want op het moment dat je dat doet dan schuif je die problemen ook verder vooruit 

en uiteindelijk kom je in een situatie waar je over een paar jaar nog last hebt van de coronacrisis die we op dit 

moment doormaken. Dus bent u bereid om die coulance in ieder geval op die boetes te betrachten? 

Wethouder Roduner: Ja, volgens mij maar het lastige is het merendeel van die boetes worden niet door de 

gemeente verstrekt. Dat zijn vooral boetes van het CAK bijvoorbeeld, voor de zorgverzekering die vaak 

misloopt. Nou, het CJIB is ook zo’n beruchte partij. Het CJIB heeft inmiddels een noodknop procedure dus daar 

kan je zelf als burger aangeven, begrijp ik, ik weet niet precies hoe het zit maar ik geloof dat je als burger kan 

aangeven, joh, het gaat even niet goed, stop met innen want dat werkt gewoon niet. Ik denk dat zulk soort 

procedures in de toekomst echt kunnen helpen maar ja, wat ik zei, we gaan er als gemeente eigenlijk over het 

merendeel van de dingen gaan we gewoon niet over. Als het bij ons terecht komt kunnen we proberen 

afspraken te maken met partijen, dat doen we ook. Maar het merendeel gebeurt gewoon buiten ons 

gezichtsveld en kunnen we eigenlijk ook niet op sturen. Jouw Haarlem had nog een vraag over mondkapjes, 

nou, ik heb daar volgens mij de commissie al wat over gezegd, dus dat we daar, in reactie op vragen van de 

Actiepartij, dat we kunnen kijken of we daar iets kunnen betekenen. U had volgens mij een verwijzing naar de 

mondkapjes die zijn afgekeurd. Wat ik in de krant gelezen heb probeert het rijk daar nog zijn geld voor terug 

te krijgen dus terug te sturen naar de fabrikant maar goed, ik denk, als ze echt definitief worden afgekeurd 

weet ik ook niet of ze geschikt zijn om te verspreiden. Maar los daarvan, volgens mij moeten we ons niet 

focussen op wat het rijk daar nog heeft liggen, volgens mij de vraag is gesteld van kunnen wij iets betekenen 

binnen het minimabeleid voor minima op het gebied van mondkapjes? Nou, daar kijken we naar en daar kom 

ik op terug. 

De voorzitter: U heeft een interruptie op dat punt van de heer Aynan, Jouw Haarlem. 

De heer Aynan: Ja, goed. Dank voor de toezegging dat u in ieder geval wat minima betreft gaat kijken naar de 

mogelijkheden. Nu we het toch over de mondkapjes hebben, voorzitter, ik weet niet hoe dat gaat ook met ov 

et cetera, maar ik neem aan dat die mondkapjes op het moment dat mensen de bus of de trein uitstappen die 

dingen gaan weggooien. Komen er aparte prullenbakken voor of? 

De voorzitter: De heer Roduner kijkt om zich heen wie van het college deze vraag gaat beantwoorden. Dus u 

krijgt een prachtig antwoord. 

Wethouder Roduner: Hij wordt genoteerd. Dat was hem, voorzitter. 

De voorzitter: Dank u wel, wethouder Roduner. Dan kunnen we nu volgens mij kiezen. 

De heer Aynan: Krijg ik nog een reactie, voorzitter? Op deze vraag. 

De voorzitter: Van welk collegelid, bedoelt u? 

De heer Aynan: Een reactie, voorzitter, neem het mee. 
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De voorzitter: Ja, dat zei ‘ie. Wellicht was het buiten de kamer om maar ik hoorde in ieder geval duidelijk, we 

schrijven dit op en er komt een antwoord aan. Dat was wellicht buiten de microfoon om, maar ik hoorde hem 

in ieder geval wel duidelijk in mijn oor. Dan is de vraag naar welke wethouder wij nu gaan en volgens mij zitten 

zowel wethouder Botter als wethouder Meijs nog digitaal voor u klaar. Dus ja, laten we het gewoon even 

vragen wie er als eerste wil. Wethouder Meijs wellicht? 

Wethouder Meijs: Ja, prima. 

De voorzitter: Gaat uw gang. 

Wethouder Meijs: Dank u wel, voorzitter. Velen hebben gesproken over de culturele instellingen en het belang 

van de culturele instellingen om daar aandacht voor te vragen. Nou, dat kan ik natuurlijk alleen maar van 

harte ondersteunen. Het belang van deze sector is enorm groot ook voor onze stad, niet alleen historisch 

gezien maar zeker cultureel gezien. De urgentie is ook heel groot en velen hebben ook gevraagd of we al 

anticiperen op de maatregelen en de voorstellen die er vanuit het rijk zijn gedaan om allerlei noodfondsen in 

het leven te roepen. We hebben tot op eigenlijk de dag van vandaag nog niet helemaal helder wat de 

voorwaarden zijn om mee te kunnen doen aan deze fondsen. Ze zijn al wel vrij snel in het leven geroepen 

maar onder welke condities wij onze instellingen kunnen ondersteunen om hier gebruik van te maken hopen 

we dat deze week wellicht zal vanuit het rijk de voorwaarden duidelijk worden en wij staan natuurlijk, we 

zullen ons maximaal voor inzetten om daar gebruik van te maken voor onze instellingen. 

De voorzitter: U heeft een interruptie, mevrouw Meijs. Mevrouw Verhoeff, PvdA. 

Mevrouw Verhoeff: Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Meijs, heeft u ook gepoogd om in samenwerking met 

bijvoorbeeld Amsterdam of de MRA al sneller helderheid te krijgen? 

Wethouder Meijs: Ja, zeker, dat wilde ik nu zeggen. We hebben eigenlijk direct zowel bestuurlijk als ambtelijk 

direct contact gehad met elkaar. Ik heb met de wethouder van Amsterdam verschillende keren overleg gehad. 

Ik heb met de gedeputeerde, mevrouw Pels, Zita Pels, van Noord-Holland overleg gehad en zoals u weet 

hebben we ook in gezamenlijkheid met alle wethouders van de provincie een brief gestuurd richting de 

minister om haar nogmaals op het hart drukken dat het noodfonds wat het rijk heeft aangekondigd wat ons 

betreft toch voor in ieder geval de culturele instellingen op lokaal niveau maar een druppel op de gloeiende 

plaat is en aandringen op forsere en uitgebreidere maatregelen. De eerste berichten die ons bereikten vanuit 

het rijk waren dat dat vooral leningen waren. Nou, tot op de dag van vandaag weten we nog niet precies wat 

die randvoorwaarden zijn dus daar zitten we met smart op te wachten. Maar ik kan u zeker zeggen dat we 

eigenlijk de afgelopen weken zeker zeer regelmatig contact hebben met elkaar om vooral de informatie met 

elkaar goed op de hoogte te zijn maar ook richting de minister ook van informatie te voorzien omdat we denk 

ik hoe beter zij op de hoogte is van de situatie hier lokaal hoe beter zij in staat is om ook haar beslissingen te 

nemen over wat er wel of niet aan de voorwaarde zitten in die fondsen. De minister is ook hier op bezoek 

geweest bij het Frans Hals Museum. Daar heeft de burgemeester ook aan deelgenomen dus we doen er 

eigenlijk wel erg veel aan om het onder de aandacht te brengen van iedereen die daar mogelijk over gaat. 

De voorzitter: Ja, ik heb een punt dus dat is tijd voor een interruptie van de heer Smit, OPH. 

De heer Smit: Dank u wel, mijnheer de voorzitter, dank u wel, mevrouw de wethouder. U zei net, de minister 

die heeft na de eerste kruimeltjes die we gekregen hebben aangegeven dat er wellicht mogelijkheid is om 
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leningen te verstrekken. U zei volgens mij daarna, en wij wachten de condities af. Maar heeft u ook uitgelegd 

dat leningen in feite niet kunnen omdat er ook geen terugbetaalcapaciteit was en voorlopig ook is? 

Wethouder Meijs: Ja, zeker. Ik heb zelf niet bij het gesprek gezeten bij het Frans Hals Museum maar dat is 

zeker onder de aandacht gebracht. We weten natuurlijk allemaal wat de situatie is bij het Frans Hals Museum 

maar daar is het Frans Hals Museum niet uniek in. Dat die leningen faciliteiten nou niet de eerste oplossing 

zijn voor het grote belang en de urgentie die er op dit moment is. We hebben onderling met de culturele 

instellingen veel contact gehad, eigenlijk al vrij snel, dat heeft u ook in de raadsinformatiebrief kunnen lezen, 

dat we eigenlijk al vrij snel maatregelen hebben getroffen omdat er eigenlijk direct liquide problemen 

ontstonden bij sommige instellingen om de huren op te schorten, we hebben subsidies naar voren getrokken 

om toch zoveel mogelijk de eerste noden te verlichten en… 

De voorzitter: Ik hoor weer een punt dus dan gaan we weer een interruptie doen van de heer Rutten van de 

VVD. 

De heer Rutten: Voorzitter, dank u wel. Ja, ik ga even terug naar wat u daarnet vertelde. Ik moest even 

nadenken. De minister brengt een bezoek aan Haarlem en de wethouder cultuur is daar niet bij aanwezig. Dat 

sluit aan bij mijn beeld wat ik aan het begin bij mijn opening schetste, college onzichtbaar, gaat allemaal 

achter de grote roerganger en de burgemeester. Hoe serieus neemt de wethouder haar portefeuille cultuur? 

De voorzitter: Wethouder. 

Wethouder Meijs: Nou, dat is een, ik snap dat dat beeld misschien zo geschetst of op u overkomt maar dat is 

een ander beeld dat ik zal schetsen. De minister heeft zelf aangegeven dat zij een werkbezoek wilde brengen 

aan drie instellingen in Amsterdam en een in Haarlem. Daar hebben wij geen keuze in gehad, zij heeft zelf 

aangegeven waar ze op visite ging. Op het moment dat bekend werd dat ze bij het Frans Hals Museum kwam 

was ik ziek en hebben we meteen geschakeld dat de burgemeester mijn positie kon vervangen. De 

burgemeester en ik trekken vaak gezamenlijk op met culturele instellingen en ik denk dat de burgemeester 

van alle ins en outs op dit gebied op de hoogte is en zo niet nog beter soms op de hoogte is dus het is niet zo 

dat ik daar niet wilde zijn maar ik kon daar niet zijn. Ik werd zelf op de hoogte gebracht door de directeur van 

het Frans Hals Museum dat minister Van Engelshoven kwam en we hebben zelf toen met het secretariaat van 

het ministerie contact gezocht omdat zij in eerste instantie alleen maar die directie wilde ontvangen maar wij 

het toch wel belangrijk vonden omdat het een gemeentelijke instelling was of is, dat wij daar ook bij aanwezig 

zouden zijn. Dus het beeld wat u schetst dat ik daar niet zou zijn uit desinteresse dat klopt niet. Integendeel, 

het gaat me echt verschrikkelijk aan het hart. Ik heb alle instellingen of gebeld, net zoals wethouder Snoek net 

al in zijn bijdrage vertelde. Ik heb de instellingen gebeld zodra we eigenlijk wisten wat er aan de hand was en 

ze gevraagd van op welke manier kunnen wij ze ondersteunen? Op welke manier kunnen wij iets betekenen 

voor u. Want in het begin toen de coronacrisis begon was voor niemand nog duidelijk wat precies de impact 

zou zijn en hoelang het zou duren. Ik was er eigenlijk ontzettend van onder de indruk deze hele sector ook 

onderling heel snel met elkaar het contact zocht. 

De voorzitter: Ondertussen gebaren hier wat mensen in de zaal, dat ziet u niet maar dat zie ik wel, of u wat 

meer tot he point kunt antwoorden want wij zijn natuurlijk al bijzonder lang aan het vergaderen. 

Wethouder Meijs: Ja. 
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Mevrouw Van Zetten: ‘…’ spreektijd meer, he, de wethouder praat maar door. Ik kan u niet eens een vraag 

stellen. 

De voorzitter: Nou, mevrouw Van Zetten, dat is een lichte drogreden want zoals ik eerder gezegd heb ga ik 

coulant om met mensen die geen spreektijd hebben, dat bent u namelijk allen, inclusief het college. Dus 

niemand van u heeft spreektijd minus Wouter Rutten van de VVD, want die heeft nog wel spreektijd, dus als ik 

u daaraan zou houden dan zouden we heel snel klaar zijn. Maar ik keek al langer rond, digitaal en fysiek en 

volgens mij heeft u allen behoefte aan antwoorden van alle collegeleden dus ik stel voor dat we dat nog kort 

en bondig met elkaar gaan doen en dat alleen echt heikele punten per interruptie worden aangestipt. Dus, 

mevrouw Meijs, het woord is aan u. 

Wethouder Meijs: Nou, volgens mij ben ik aardig op weg om de antwoorden te geven op de vragen. Ik heb 

verteld wat onze acties zullen zijn als het rijk de randvoorwaarden duidelijk heeft gemaakt zodat we daar 

gebruik van kunnen maken. Daar komt waarschijnlijk deze week al een bericht over vanuit het rijk. De 

provincie, heb ik u verteld, daar heb ik zelfs vanmorgen nog contact gehad met de gedeputeerde. 

De voorzitter: Volgens mij heeft u die vraag heel duidelijk beantwoord. Ik had zelf nog meegeschreven een 

vraag over woninguitzettingen en u bent ook wethouder wonen, naar mijn weten.  

Wethouder Meijs: Ja. Ook dat is in de eerste week van de corona afgesproken met de woningcorporaties om 

direct actie te ondernemen om te voorkomen dat er woning uitzettingen zijn. Volgens mij is dat ook met u 

gecommuniceerd in de rips. Daar waar er sprake zou zijn van inkomstenderving en woonuitzetting zou dreigen 

zou er direct maatwerk gegeven worden en zo lang de coronacrisis aan de orde is woonuitzetting te 

voorkomen. Bij mijn weten is dat ook niet gebeurd tenzij er redenen zijn zoals criminele activiteiten iets 

dergelijks. 

De voorzitter: Oké. En dan brengt de heer Hulscher per chat in herinnering nog de vraag over de mogelijkheid 

of de podiumkunsten buiten op zouden kunnen treden. 

Wethouder Meijs: Ja, dat is een vraag die heb ik ook genoteerd maar daar moet ik u het antwoord op schuldig 

blijven. Ik denk dat de burgemeester daar een antwoord op zou kunnen geven want dat zal te maken hebben 

met vergunningstelsels en mogelijke openingstijden dus daar kan ik het antwoord u niet op geven maar 

wellicht dat ‘…’ dat kan. 

De voorzitter: Nou, laten we dan afspreken dat we die in ieder geval nog schriftelijk beantwoorden. Ik zie nog 

een vraag van de SP over daklozen in de Beijneshal. 

Wethouder Meijs: Die heb ik gemist, de vraag over de dak- en thuislozen in de Beijneshal. 

De voorzitter: Dan gaan we even kijken of de heer Garretsen of mevrouw Özogul digitaal in onze vergadering 

kan komen om die nog kort te herhalen. 

Mevrouw Özogul-Özen: Ja, zeker. Wij hebben de vraag gesteld dat er inmiddels meerdere extra daklozen in de 

Beijneshal komen en dat dat voornamelijk zelfstandige jongeren mensen die hun baan verliezen zijn. Klopt dat 

en wat denkt de wethouder in de toekomst alvast te kunnen regelen zodat we eventuele daklozen toch 

kunnen huisvesten en dat het niet in de Beijneshal blijft? 
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Wethouder Meijs: We hebben in eerste instantie toen de Beijneshal geopend werd voor 25 bedden gezorgd. 

Dat kon nog uitgebreid worden met inderdaad een vijftal of zestal extra bedden. Die zijn volgens mij inmiddels 

ook bezet. Ik weet niet over de achtergrond van de reden waarom deze dak- en thuislozen daar zijn dus de 

suggestie dat dat jongeren zouden zijn dat weet ik gewoon niet. Die informatie heb ik niet en ik kan u wel 

zeggen dat wij natuurlijk ons ook zorgen maken over hoe straks verder. Want we weten ook met elkaar dat de 

uitstroom uit de dak- en thuislozenzorg voorzieningen moeilijk is dus dat is een gedeelde zorg die ik met u heb. 

De voorzitter: Dank u wel. Volgens mij waren dit voor nu, oh, een interruptie van de SP zie ik. 

Mevrouw Özogul-Özen: Wij gaan morgen verder praten over de daklozen en ik zou het op prijs stellen als de 

wethouder daar dan op terug kan komen want mocht het wel zelfstandigen et cetera zijn die permanent weer 

opvang nodig hebben dan is het logisch natuurlijk dat de wethouder in samenspraak met een andere 

wethouder gaat zorgen voor een in ieder geval wat fatsoenlijker opvang er niet een noodopvang. 

Wethouder Meijs: Nou, ik bestrijd dat het niet fatsoenlijk is. We hebben eigenlijk vrij snel binnen een week dat 

er sprake was van de coronacrisis deze opvang geregeld omdat we ook in het kader van de hygiëne en 

natuurlijk voorkomen dat er te veel besmettingen mogelijk zouden zijn toch een extra opvang geregeld. Dus ik 

vind het alleen maar hulde dat op dit moment buiten de twee bestaande dak- en thuislozenopvang er nog een 

derde opvang geregeld is toch voor deze mensen. In eerste instantie waren dat er maar vijf of zes maar dat er 

inmiddels toch veel mensen dak- en thuislozen de weg hebben gevonden naar de Beijneshal en dat we ons 

best hebben gedaan om deze mensen op te vangen. Maar ik zal u beloven dat ik morgen wel even contact zal 

zoeken en uit zal laten zoeken of er iets bekend is ook. 

De voorzitter: En dan zou ik inderdaad zeggen, wordt vervolgd in de raadscommissie samenleving morgen. Dus 

ik zie inderdaad een interruptie, mevrouw Özogul, en ik zie ook uw interruptie, mijnheer Amand, maar laten 

we dit gesprek voortzetten in de raadscommissie samenleving morgen. Want daar gaat u weer met elkaar 

hierover in gesprek en dan kunt u daar wat dieper op ingaan. 

Wethouder Meijs: Ja. Ik zal het uitzoeken. 

De voorzitter: Oké, heel fijn. Mijnheer Amand, wat zei u? U probeerde iets duidelijk te maken, gaat uw gang. 

De heer Amand: Korte vraag omtrent de daklozen. Zijn daar, kan de wethouder cijfers geven of daar 

besmettingen zijn? Dat is mijn vraag. 

De voorzitter: Oké. Dan ga ik er ook even vanuit dat wethouder Meijs dit uitzoekt en daar morgen bij u op 

terugkomt in de raadscommissie samenleving. Dan stel ik voor dat we gaan naar wethouder Botter. Het woord 

is aan u. U zit er al klaar voor, zie ik. 

Wethouder Botter: Ik zit er helemaal klaar voor, dank u wel, mijnheer de voorzitter. Ik heb zelf niet zoveel 

vragen, volgens mij, gekregen vanavond. Vooral zijn er wat vragen, denk ik wel, bij de commissieleden als het 

gaat over hoe zit het nou met de kinderen die uit beeld zijn geweest en als het gaat over de vraag van in 

hoeverre hebben wij zicht erop dat er onderwijsachterstanden zijn ontstaan. Nou, vorige week is het allemaal 

vrij snel goed gegaan als het gaat over het opstarten van de scholen. In de voorjaarsvakantie, of in de 

meivakantie hebben heel veel schoolleiders er alles aan gedaan om te zorgen dat de kinderen met ingang van 

vorige week maandag aan de slag konden gaan. Er is ook een groot bereik van de kinderen geweest. We 

hebben wel een hell of a job moeten bereiken als het gaat over het leerlingenvervoer. Juist omdat alle scholen 
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op een verschillende wijze hun programma’s hebben ingericht was het erg moeilijk om te zorgen dat het 

leerlingenvervoer ook daarbij aansluiting had maar in veel gevallen is dat toch heel erg goed gegaan. We 

hebben op de achtergrond het CJG en Veilig Thuis in beeld als het gaat over het leveren van bijstand bij de 

scholen als het gaat over de veiligheidssituatie bij de kinderen en als het gaat over het oplopen van 

achterstanden van de kinderen wordt dat heel nadrukkelijk gemonitord en zal ik de commissie daarover over 

een week of drie, vier nader informeren omdat we die informatie nog niet beschikbaar hebben, zoals u zult 

begrijpen, want dat moeten we eerst gaan monitoren. Volgens mij heb ik verder geen vragen gekregen en zou 

ik het graag hierbij willen laten.  

De voorzitter: De heer Aynan heeft daar in ieder geval een ander beeld bij. 

De heer Aynan: Jawel, voorzitter, dat was onze tweede vraag namelijk. Dat ging over een goede samenvatting 

van, als een persconferentie geweest is van mijnheer Rutte om die dan concreet en helder te delen met de 

Haarlemmers in bijvoorbeeld een weekblad maar ook op onze eigen website. 

Wethouder Botter: Ja. Wat dat aangaat kan ik u vertellen dat wij ook in het kader van het programma nieuwe 

democratie een soort Whatsapp hebben gevormd met de mensen met verschillende culturele achtergronden 

om te zorgen dat zij alle informatie die ook verspreid wordt via de persconferenties van de regering op een 

goede manier ook vertaald krijgen naar hun eigen achterban om ervoor te zorgen dat iedereen optimaal is 

geïnformeerd. Wij zullen ook zorgen dat via onze website de verschillende informatie die uit de verschillende 

persconferenties die naar voren zijn gekomen ook vertaald op onze eigen website beschikbaar komen. 

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Aynan. 

De heer Aynan: ‘…’  

De voorzitter: Sorry? 

De heer Aynan: Communicatie via de weekbladen. 

De voorzitter: Oh, en de vraag over communicatie via de weekbladen nog van de heer Aynan. 

Wethouder Botter: Daar zal ik met onze afdeling communicatie naar gaan kijken. 

De voorzitter: Oké, dank u wel. Dan was er nog een vraag over podiumkunsten en buiten de camera om heb ik 

dat even gecheckt bij de heer Wienen, onze burgemeester, of hij daar antwoord op kunnen geven en dat kan 

hij dus dat gaan we nog even doen. 

Burgemeester Wienen: Ja, op dit moment kan dat niet maar bij de versoepelingen die er komen per 1 juni zijn 

we wel aan het kijken van hoe ga je met verschillende dingen om en dit is een van de creatieve manieren om 

toch te proberen mogelijkheden te creëren dus wij kijken naar de mogelijkheden die er dan ontstaan en zullen 

daar ook over communiceren. 

De voorzitter: Duidelijk, dank u wel. Mevrouw Van Zetten heeft daar nog een korte reactie op, gaat uw gang. 

Mevrouw Van Zetten: Nee, ik vraag me af of mijn kinderboerderij nog aan bod kwam. 



 

 51 

 

De voorzitter: Uw eigen kinderboerderij die komt, uw vraag over de kinderboerderij, denk ik. Ik vermoed het 

niet maar ik zit ook al te kijken naar welke wethouder we dan zouden moeten kijken. Dus ik zou bijna 

voorstellen, want een beetje als ik mijn eigen overzicht heb gevolgd zijn niet alle vragen volledig aan bod 

gekomen dus ik stel voor dat we schriftelijk … 

Mevrouw Van Zetten: Nee, het lijkt mij misschien de heer Snoek, gaat die niet over de kinderboerderijen? 

De voorzitter: De heer Snoek gebaart mij nu dat hij dit schriftelijk gaat beantwoorden. Dus u krijgt uw 

antwoord maar schriftelijk. 

Mevrouw Van Zetten: Ik vind het wel raar dat die nog steeds gesloten is. 

De voorzitter: Ja, uw punt is duidelijk en dat heeft de heer Snoek ook duidelijk gehoord dus hij komt er bij u op 

terug, zie ik aan zijn gezicht. Nou hebben wij natuurlijk normaal nog iets als een tweede termijn en zo en ga zo 

maar door maar u heeft allen geen spreektijd meer, u heeft ook allen, met uitzondering van de VVD, de heer 

Rutten. Maar we zijn met elkaar dit experiment aangegaan. Volgens mij heeft dit experiment in ieder geval 

voorzien in een behoefte want wij zijn een uur later nog bezig dan gepland was. Dus ik stel voor dat wij nog 

met elkaar nagaan of wij dit een vervolg willen geven. Maar ik zou nu eigenlijk het ordevoorstel doen om het 

voor vanavond hierbij te laten. De heer Rutten wil daar wat op zeggen. Gaat uw gang. 

De heer Rutten: Ik hecht er toch wel even aan om mijn tweede termijn nog even te gebruiken en die 2 

minuten, 1 ½ minuut ik nog heb nog heel even iets te zeggen. De VVD is namelijk blij dat we alle collegeleden 

weer eens gezien hebben. Ik heb daar in mijn slot of in mijn begin verhaal iets over gezegd. Het betekent 

namelijk dat de eerste stap uit de lockdown van het democratisch proces van Haarlem gezet is en er een 

voorzichtig einde lijkt te komen aan de zelfgekozen thuis quarantaine van de wethouders. De burgemeester 

heeft in zijn beantwoording de kanteling bevestigd in de crisis en ziet ook dat we weer teruggaan naar een 

normale besluitvorming en dat we onze eigen keuzes kunnen gaan maken. De VVD is ook blij dat we daarom 

het aantal keer het woord voorstel hebben gehoord net als creatief omgaan met zaken. We zien dat heel 

graag tegemoet maar ik beloof u ook dat we dat heel scherp zullen houden. 

De voorzitter: Dank u wel voor deze korte en bondige tweede termijn. 

Wethouder Botter: Mijnheer de voorzitter, zou ik daar iets over mogen zeggen? 

De voorzitter: Nou ja, nee, wethouder, dit waren volgens mij goede laatste woorden van deze vergadering en 

ik ben een beetje bang dat als u reageert dat er weer heel veel raadsleden willen reageren en dan zijn wij over 

drie kwartier weer niet klaar, vrees ik. Dus iedereen in deze zaal, dat ziet u niet, maar iedereen in deze zaal 

kiest met zijn voeten want is zijn spullen aan het pakken en staat op. Dus volgens mij is dat een antwoord van 

in ieder geval een deel van de fysiek aanwezigen hier dat zij het hiermee welletjes vinden. Dus ik had u graag 

het woord gegeven, wethouder Botter, meen ik serieus, alleen iedereen die schudt hier nee en begint nu te 

lachen. 

Mevrouw Verhoeff: Misschien kan hij het even opsturen, even schriftelijk doen toekomen aan alle raadsleden, 

draaien we hem een keer om. 

De voorzitter: Ik hoorde dus niet wat u net zei.  
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3. Sluiting 

De voorzitter: Iedereen zegt hier, sluit de vergadering af dus bij deze sluit ik deze bijzondere … 

De heer Aynan: Net als de beloofde stukken over de telefonische bereikbaarheid, voorzitter. 

De voorzitter: Ik sluit deze vergadering, dit was een experiment, een actualiteitenvergadering van deze raad 

die dus niet een officiële raadsvergadering was. Ik dank u allen hartelijk voor de aanwezigheid, digitaal en 

fysiek. Ik dank ook de pers voor de aanwezigheid, digitaal, want die was hier niet fysiek. En ook de 

collegeleden en natuurlijk alle technici die ook hier vanmiddag al om twee uur waren om dit allemaal voor ons 

klaar te zetten, dit mogelijk te maken. Dus heel veel dank dat u dit democratisch proces heeft georganiseerd 

voor ons. Dank u wel. 

 


