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TRANSCRIPT VAN HET VRAGENUUR VAN GEMEENTE HAARLEM 

d.d. 28 mei 2020 

 

1. Vragenuur 18.30 uur tot 19.15 uur 

De voorzitter: Goedenavond, dames en heren, het is vandaag donderdag 28 mei en wij zijn aangekomen bij 

het vragenuur van onze gemeenteraad van Haarlem. De raadsleden vergaderen nu nog allemaal vanuit een 

digitale locatie, die natuurlijk overal kan zijn. Wij zitten hier met ondersteuning, de griffie, de technici, klaar in 

de raadszaal om deze vergadering hopelijk in goede banen te leiden. We hebben vragen binnengekregen van 

de fracties van de SP, Trots Haarlem, Hart voor Haarlem en Jouw Haarlem. Die gaan we over het algemeen 

doen in volgorde van binnenkomst en er zijn een paar vragen geclusterd, omdat die sterk op elkaar lijken. We 

hebben ruim, als ik het zo overzie, dan gaan we hieruit komen deze keer. Dus zijn minder vragen dan de vorige 

keren, dus ik denk dat wij een heel eind gaan komen om deze allemaal op een goede manier te beantwoorden 

in deze vergadering. De eerste vraag, daarvoor wil ik het woord geven aan mevrouw Özogul van de SP. Gaat 

uw gang, mevrouw Özogul van de SP.  

Mevrouw Özogul-Özen: Dank u wel, voorzitter. Op 13 mei hebben wij een rondvraag gesteld over de weigering 

van de Voedselbank om een gezin in de opvang, die honger heeft en niet genoeg inkomen om zelf voldoende 

eten te kunnen kopen, te weigeren te ondersteunen met een voedselpakket. Mijn collega Corine Eckhard 

heeft contact opgenomen met de Voedselbank om op basis van het antwoord van de wethouder alsnog 

ondersteuning voor dit gezin te krijgen. Helaas hebben wij opnieuw een weigering van de Voedselbank 

ontvangen. Deze keer is de weigering gebaseerd op het feit dat dit gezin geen recht op een uitkering heeft en 

dat zij daarom dan ook geen voedselpakket kunnen krijgen. Ik heb daarom de volgende vragen aan de 

wethouder. Eén: ik wil graag van de wethouder weten wat hij daarvan vindt. Twee: ik wil graag weten of de 

wethouder vindt dat de Voedselbank dit soort besluiten mag nemen. Moment, even de vragen goed hebben. 

Drie: de Voedselbank is een particuliere instelling die gratis huisvesting van de gemeente ontvangt. Zijn er 

voorwaarden aan deze subsidierelatie gesteld en gaan die voorwaarden ook over wie wel of niet ondersteund 

kunnen worden? Vier: omdat hier sprake is van een gezin met een klein kind, wil ik graag weten of de rechten 

van het kind hier wel voldoende gewaarborgd worden door de gemeente. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Özogul. Als ik het goed heb begrepen is wethouder Roduner de 

wethouder waar we bij moeten zijn. Wethouder Roduner, klopt dat? Zo ja, dan is het woord aan u. 

Wethouder Roduner: Dank u wel, voorzitter. Om met de laatste vraag te beginnen: wat ik begrijp zijn de 

rechten van het kind hier gewaarborgd. Het kind wordt opgevangen, krijgt voldoende te eten en is bij zijn of 

haar ouders. Ik denk overigens dat we een klein beetje terughoudend moeten zijn om echt individuele 

casussen hier ook uitgebreid te bespreken, maar dat is even in ieder geval het antwoord op uw vraag. De 

Voedselbank mag dit besluit nemen, dus de Voedselbank is een landelijk opererende stichting met zijn eigen 

richtlijnen, maakt daarbij onder andere gebruik van ook … Ik moet het anders zeggen, houdt zich daarbij netjes 

aan de Koppelingswet, die ook het volgens mij lastig maakt om met bepaalde Europese onderdanen zonder 

verblijfsrecht om die ook bepaalde voorzieningen toe te kennen. Dat is hun beleid. We verstrekken hun 

inderdaad subsidie, volgens mij niet voor het hele bedrag waarvoor zij kosten maken, maar voor een deel. 

Voor zover ik weet hebben we in ieder geval op dit punt geen voorwaarden gesteld, dat wij vinden dat ze dat 

wel zouden moeten doen. Ik denk dat dat ook wel lastig is, want ja, het is een landelijk opererende stichting 

waarvan ik in ieder geval blij bent dat ze ook in Haarlem een vestiging hebben, omdat ze toch bepaalde 
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ondersteuning kunnen bieden aan Haarlemmers die gewoon van een laag inkomen leven. Maar we hebben 

dat niet in de subsidievoorwaarden opgenomen, dus in dat opzicht – dat was uw eerste vraag eigenlijk – ik 

vind dat ze zich gewoon netjes aan de subsidie moeten houden. Ze mogen hun eigen beleid hebben en daar 

vind ik dus ook verder niet zoveel van. 

De voorzitter: Dank u wel, wethouder Roduner. Mevrouw Özogul van de SP heeft een vervolgvraag. Mevrouw 

Özogul, het woord is aan u. 

Mevrouw Özogul-Özen: Ja, dank u wel, voorzitter. Mijn vervolgvraag is: wat is de reden waarom de wethouder 

niet een eis aan de subsidie gesteld heeft, en is hij bereid om dit alsnog te doen met ze? Het tweede is, de 

wethouder gaf net aan: EU-burgers die hier geen verblijfsstatus hebben. We hebben het over EU-burgers die 

hier gewoon kunnen mogen werken en in die zin ook bepaalde rechten hebben. Alleen, in dit geval heeft het 

gezin door omstandigheden, of door corona, of wat dan ook even baan verloren en kan geen aanspraak doen 

op de uitkeringen. Wat vindt de wethouder daarvan? Want de wethouder zegt: de rechten van het kind is 

gewaarborgd, we geven ze onderdak. Het geven van onderdak is natuurlijk niet dat je het kind ook voedt en 

ten tweede, gezinnen in de opvang moeten zelf koken, dus ook zelf voeding kopen. Dus wat vindt de 

wethouder daarvan? Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Özogul. Het woord is aan wethouder Roduner, gaat uw gang. 

Wethouder Roduner: Excuus, voorzitter, ik had hem even uit staan. Een hele hoop vragen. Volgens mij, kijk, de 

subsidievoorwaarden zijn denk ik met u gedeeld. Die subsidie is uiteindelijk verstrekt, dus ik vind het lastig om 

nu te zeggen: we gaan de subsidievoorwaarden de volgende keer aanpassen. Ik weet niet hoe lang de subsidie 

loopt, maar we kunnen natuurlijk wel gewoon kijken: wat staat er in de subsidievoorwaarden en daar 

eventueel nog met elkaar het gesprek over aangaan of we vinden dat dat aangepast moet worden. Ik zou nu 

nog niet zomaar zeggen: we moeten dat aanpassen. Dan, het tweede deel is eigenlijk, daar merk ik dat ik 

mezelf een beetje op glad ijs bevind, want zoveel kennis heb ik daar ook weer niet van, dus het gaat ook wel 

erg in op individuele casus. Ik denk dat het handig is dat ik daar nog een keer schriftelijk op terugkom, ook 

even in overleg met mijn collega’s Meijs en eventueel de burgemeester, omdat het deels ook hun portefeuilles 

raakt. Het gaat natuurlijk over een meer principiële vraag: welke ondersteuning wil je als samenleving bieden 

aan Europese ingezetenen die hier in dit land zijn, maar bijvoorbeeld geen werk hebben? Wat mag je wettelijk, 

en wat vind je dat je als gemeenten daar voor rol in hebt? 

De voorzitter: Dank u wel, wethouder. De SP laat in ieder geval weten per chat dat zij graag dit op schrift terug 

zien komen. Er heeft niemand zich gemeld voor vervolgvragen, dus dan gaan wij door naar de volgende 

vragen, die zijn van Hart voor Haarlem. Mevrouw Van Zetten, het woord is aan u. 

Mevrouw Van Zetten: Ja, dank u wel, voorzitter. Wij zagen bij het nieuws van EenVandaag dat 40 afdelingen 

van het CDA zich verzetten tegen het standpunt van de CDA-partijtop over de vluchtelingenkinderen in 

Griekse opvangkampen. Die afdelingen wilden wel 500 weeskinderen opnemen. Uitgebreid in beeld kwam 

onze burgemeester met een verhaal over de symboolwaarde van kwetsbare kinderen en het tonen van 

barmhartigheid. Het was heel mooi van deze CDA’ers om te kunnen laten zien hoe zij zich verhouden tot hun 

partijtop. Hart voor Haarlem heeft de volgende vragen: sprak onze burgemeester in het tv-programma 

EenVandaag als CDA’er, als CDA’er en prominent Jos Wienen, of als burgervader van alle Haarlemmers? Indien 

als CDA-prominent gesproken, gaat de burgemeester om zijn barmhartigheid te tonen en het goede voorbeeld 

te geven persoonlijk een weeskind adopteren. Indien als burgemeester gesproken gaat de burgemeester om 

zijn barmhartigheid te tonen en het goede voorbeeld te geven persoonlijk een weeskind adopteren. Indien als 
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burgemeester gesproken gaat onze burgemeester nu op kosten van alle Haarlemmers een werk van 

barmhartigheid verrichten en in het kielzog daarvan de CDA-top onder druk zetten. Acht u het een taak van de 

burgemeester om op deze manier politiek te bedrijven? Dat waren onze vragen, voorzitter. 

De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Van Zetten. Het woord is aan onze burgemeester, de heer Wienen, gaat 

uw gang. 

Burgemeester Wienen: Ja, dank u wel, voorzitter – even een klein technisch puntje. Nou, ja, ik denk dat er een 

misverstand is. Ik hoor niet bij een groep partijgenoten die hier een standpunt over heeft ingenomen. Ik heb 

wel namens het college gezegd, en als reactie op initiatieven vanuit de Haarlemse samenleving, dat naar onze 

mening er ruimte is voor de opvang van kinderen in Haarlem. Dat heb ik eerder kenbaar gemaakt. Als ik door 

de pers benaderd wordt om te vragen wat ik van het vraagstuk vind, dan geef ik ze daar antwoord op, dus dat 

is precies wat er gebeurd is. Er werd gevraagd: hoe kijkt u aan tegen het feit dat kinderen opgevangen zouden 

worden? Daar heb ik antwoord op gegeven. In welke hoedanigheid doe ik dat? Nou, ik heb wel geleerd, je 

moet proberen ervoor te zorgen dat dat niet te veel uit elkaar loopt, want als je de ene dag in de ene 

hoedanigheid dingen vindt, die je de andere dag in de andere hoedanigheid weer heel anders vindt, dan wordt 

het voor de mensen heel erg lastig om te volgen. Het zit dus gelukkig ook allemaal dicht bij elkaar, datgene 

wat wij in het college besproken hebben, datgene wat er aan initiatieven is, en datgene waar mij vragen over 

gesteld werden en hoe ik daar zelf naar kijk. Volgens mij is wat ik gezegd heb in ieder geval helder genoeg. Het 

gaat ook niet over een privé-initiatief. Ik weet wat de eisen zijn die aan een gezin wat een kind adopteert 

gesteld worden en daaraan voldoe ik in ieder geval niet. Dus al zou ik het willen, ik zou niet eens in 

aanmerking komen om een kind op te kunnen nemen in de huidige situatie. 

De voorzitter: Dank u wel, burgemeester. Mevrouw Van Zetten. 

Mevrouw Van Zetten: Ja, ik wil natuurlijk wel even reageren. Want het item was natuurlijk bedoeld om de 

afdeling van het CDA en een aantal CDA-prominenten het woord te geven. Het was natuurlijk ook niet voor 

niks, want het was in feite een reactie op eigenlijk de onvrede die heerst bij het CDA over het besluit in 

Brabant om samen met Forum voor Democratie de provincie te gaan bestuderen. Dus ik denk dat u helemaal 

niet werd gevraagd als burgemeester van Haarlem en dat begrijpt u zelf natuurlijk ook wel. Als u als 

burgemeester van alle Haarlemmers zou spreken, ja, dan begrijp ik niet waarom u wel vijf keer het woord 

barmhartigheid laat vallen en de symboolwaarde van kwetsbare kinderen. Het was eigenlijk toch wat mij 

betreft, wat Hart voor Haarlem betreft toch een redelijk persoonlijk CDA-verhaal. Ja, dat wil ik dan toch nog 

maar even benadrukken. Als het over barmhartigheid gaat, dan zien wij dat toch echt als een persoonlijke 

daad en niet iets dat je door anderen laat opknappen. Dus in dat licht heb ik deze vragen ook gesteld. 

De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Van Zetten. Er zijn ook nog vervolgvragen van de heer Aynan van … 

Mevrouw Van Zetten: Voorzitter? Voorzitter, ik vind dat de heer Wienen nog wel even een korte reactie kan 

geven, want hij komt nu wel heel makkelijk weg. 

De voorzitter: Ja, ik hoorde niet een hele duidelijke vraag. Maar als u dat wilt, dan geef ik de heer Wienen het 

woord. De heer Wienen. 

Burgemeester Wienen: Nee, het was volgens mij ook geen vraag. Laat ik het zo zeggen dat het woord 

barmhartigheid naar mijn mening weliswaar vaak in een christelijke context gebruikt wordt, maar zeker geen 

alleenrecht is voor christenen. Ik denk dat er veel meer mensen barmhartig willen zijn. Ik heb al eerder 
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aangegeven: ik reageer op vragen van de pers, zeker rond dit onderwerp. Ik word daar zeker niet alleen 

gevraagd als het gaat om CDA-standpunten, maar ook in verband met functies die ik bekleed heb en die ik nog 

bekleed. In dit geval zal het ongetwijfeld zo zijn dat er een achtergrond is waarom journalisten die vraag aan 

mij stellen, maar ik geef antwoord op mijn wijze, op de manier zoals ik het gedaan heb en volgens mij is daar 

niks mis mee. In ieder geval is het in lijn met de wijze waarop wij er als college in opereren. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan zijn er ook nog vervolgvragen op dit thema van de heer Aynan, Jouw Haarlem. 

Gaat uw gang. 

De heer Aynan: Ja, voorzitter, een vervolgvraag aan de heer Wienen, in welke hoedanigheid dan ook, maar 

bovenal in de functie van raadsvoorzitter. Wij hebben hier eerder meerdere keren aandacht voor gevraagd en 

mijn vraag is: hoe staat het eigenlijk met het opnemen van weeskinderen van Lesbos? En ook eventjes meteen 

maar: om acht uur sta ik in mijn hoedanigheid als raadslid op de Grote Markt, haha. 

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Aynan. Burgemeester, het woord is aan u. 

Burgemeester Wienen: Ja, zoals het college ook in de brief aan de raad heeft aangegeven, hebben wij het 

standpunt dat wij zeker een redelijk aandeel van kinderen willen opnemen als Nederland besluit om kinderen 

hier uit te nodigen. Maar daar is wel eerst dat besluit van de Nederlandse regering voor nodig. De 

Nederlandse regering heeft het standpunt op dit moment dat zij die kinderen wel wil helpen, maar dan in 

Griekenland zelf. Dus dat zij daar expertise en geld voor beschikbaar stelt, maar dat zij kinderen niet uitnodigt 

om naar Nederland te komen. Dat is op dit moment de stand van zaken, dus dat betekent dat wij ook geen 

nadere initiatieven hebben om mensen op te vangen, want op dit moment kan daar geen sprake van zijn. 

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Wienen. 

De heer Aynan: Voorzitter? 

De voorzitter: Nog een vervolgvraag van de heer Aynan. 

De heer Aynan: Ja, maar kunnen wij echt niet zonder goedkeuring van het Rijk toch, nou, laten we zeggen, 

onze Europese solidariteit ook met onze zusterstad Osnabrück tonen en toch een aantal kinderen opnemen? 

Kan dat echt niet? 

De voorzitter: De heer Wienen. 

Burgemeester Wienen: In ieder geval niet wettig, want als wij dat zouden doen, dan zouden wij illegaal 

mensen hier naartoe halen. Het standpunt van het college is in ieder geval dat wij dat willen doen in het kader 

van het Nederlandse beleid en niet als een geïsoleerd optreden van een stadsbestuur. Als we dat al zouden 

doen, dan denk ik dat we daar zeer intensief in de raad gedachtewisselingen over zouden hebben en zeker 

niet dat dat zou blijven bij een initiatief van het college. 

De heer Aynan: Ik wacht op een voorstel, voorzitter. 

De voorzitter: Ja, dank u wel, mijnheer Aynan. Dan Trots Haarlem, ik denk de heer Van den Raadt had ook een 

vervolgvraag. Gaat uw gang. 
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De heer Van den Raadt: Ja, voorzitter, gelukkig geeft de burgemeester zojuist een hele goede opmerking, want 

ik begrijp uit zijn verhaal dat hij zegt: ik geef het standpunt weer van het college. Maar dan vraag ik me af 

waarom ik een technische vraag heb gesteld wie er nou over die opvang van die kinderen gaat. Ik heb 

gevraagd: gaat de gemeenteraad daarover of het college? Toen werd er gezegd: daar gaan we allebei niet 

over, dat is landelijk beleid. Dus waarom zegt burgemeester dan dat de uitspraken die hij doet, dat dat 

overeenkomt met wat het college vindt? Daar gaat het hier toch helemaal niet over? 

De voorzitter: Burgemeester, het woord is aan u. 

Burgemeester Wienen: Ja, ik denk dat u nu allerlei dingen door elkaar haalt. Als het gaat om de vraag – dat is 

precies wat ik net gezegd heb – of kinderen naar Nederland worden uitgenodigd, dat is een 

verantwoordelijkheid van de Nederlandse regering. Daar kan je natuurlijk wel iets van vinden. Er is vanuit de 

Haarlemse samenleving, en vanuit de Haarlemse raad trouwens ook, een aantal keren zijn er in de richting van 

het college vragen gesteld: zou Haarlem ook kinderen kunnen opvangen? Daar hebben wij als college van 

gezegd: naar onze mening is daar zeker ruimte voor. Ik merk dat er zeker draagvlak is in de Haarlemse 

samenleving, als het zover zou komen, om dan ook een bijdrage te leveren. Wij hebben daarop in dezelfde 

geest geantwoord aan de raadsleden die daar vragen over gesteld hebben, dus ik begrijp in de verste verte 

niet waar het probleem ligt. Het college reageert op wat er vanuit de samenleving komt, het college reageert 

op vragen uit de raad. Die vragen zijn naar u toegestuurd en de antwoorden zijn zo helder als glas. 

De voorzitter: Dank u wel, burgemeester Wienen. Dan stel ik voor dat wij naar de … 

De heer Van den Raadt: Vervolgvraag. 

De voorzitter: Een vervolgvraag, die was nog niet binnengekomen bij mij. De heer Van den Raadt, Trots. 

De heer Van den Raadt: Als het zo helder als glas is, dan kunt u dus als u vragen krijgt als college vanuit de 

gemeenteraad, kunt u gewoon zeggen: luister, daar gaat de gemeenteraad niet over en daar gaat het college 

niet over. Dus dat zegt u eigenlijk daarnet ook, dat is landelijk beleid. Dus waarom geeft u dan niet dat als 

antwoord, als dat zo glashelder is? 

Burgemeester Wienen: Ook als je er niet over gaat, kun je wel een standpunt innemen en dat gebeurt 

regelmatig. Er worden zo nu en dan door de raad standpunt ingenomen, ook al heeft ze daar zelf niet 

uiteindelijk de verantwoordelijkheid. Dat gebeurt ook door partijen in de stad en ook het college kan een 

opvatting geven: gesteld dat we in de positie zijn om kinderen op te nemen in Nederland, zou u dan denken 

dat daar ook in Haarlem plaats voor is? Ons antwoord was: jazeker, wij merken dat daar plaats voor is in de 

samenleving, bij mensen. Gelet op ervaringen die we eerder hadden, bijvoorbeeld rond De Koepel, zal vanuit 

Haarlem zeker als die vraag gesteld wordt positief gereageerd worden. 

De voorzitter: Dank u wel. 

De heer Van den Raadt: Oké, maar dan gaat u het dus … 

De voorzitter: Nee, u heeft twee vervolgvragen gesteld, mijnheer Van den Raadt. U heeft twee vervolgvragen 

gesteld en dat is het format, dus wij gaan nu naar het volgende onderwerp. 

De heer Van den Raadt: Jammer dat er geen antwoord komt. 
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De voorzitter: Daar is wel het woord aan Trots Haarlem, want het gaat over de uitrusting van handhavers. 

Daar hebben we een vraag van Trots Haarlem, van de heer Amand, naar mijn weten, en Jouw Haarlem. Dus 

eerst het woord aan de heer Amand van Trots Haarlem. Dan stel ik voor dat wij eerst naar de heer Aynan van 

Jouw Haarlem gaan.  

De heer Aynan: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een hele simpele vraag: wie gaat er over de uitrusting van 

onze handhavers? 

De heer Amand: ‘…’. 

De voorzitter: En dan is inmiddels de heer Amand ook online met zijn vraag. Anders kan ik hem ook 

voordragen, of misschien kunt u het, mijnheer Van den Raadt, want ik zie u wel. Heeft u de vraag paraat, 

mijnheer Van den Raadt? 

De heer Amand: ‘…’, ik heb er nog geen antwoord, want het gaat dus over hoe zit het dan met geweld tegen 

de boa’s in Haarlem? Kunt u, de burgemeester, daar antwoord op geven? 

De voorzitter: U was niet helemaal goed te horen, dus ik ga hem nog gewoon voorlezen wat u heeft 

aangeleverd. Er staat hier: “Kunnen de handhavers in Haarlem ook uitgerust worden met wapenstok en/of 

pepperspray?” Dat was de vraag van de heer Amand van Trots Haarlem. De heer Wienen, het woord is aan u. 

Burgemeester Wienen: Ja, de vraag is helder, maar het antwoord is dat dat niet kan. Er is in Nederland 

vastgelegd dat er bepaalde uitrusting voor boa’s mogelijk is, maar dat wanneer je meer wilt, bijvoorbeeld 

pepperspray, wapenstok, of nog andere bewapening, dan is daarvoor speciale toestemming nodig van de 

minister van Justitie. De minister van Justitie stelt zich op het standpunt dat hij daar in principe niet aan mee 

wil werken. Het gebeurt dus wel, maar dat gebeurt dan in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld boswachters 

die in bepaalde gebieden waar drugsafval gedumpt wordt werken, daar is extra uitrusting ook toegekend. 

Maar als standaard kunnen we het niet doen. De verantwoordelijkheid voor de uitrusting ligt overigens bij de 

werkgever, dat is dus de gemeente. Dus wij zorgen ervoor dat onze mensen worden uitgerust. Dat betekent in 

Haarlem dat ze steekwerende vesten hebben, dat betekent dat ze handboeien bij zich dragen, dat betekent 

dat wij op dit moment bezig zijn met bodycams die ze meekrijgen, er is een communicatieapparatuur en een 

knop om de politie te alarmeren zo snel mogelijk. Het standpunt van het college is dat wat ons betreft het 

gewenst is dat men ook een instrument krijgt om zich te verdedigen wanneer ze plotseling fysiek worden 

aangevallen. Wat ons betreft zou het dus heel goed zijn als er ook pepperspray aan de uitrusting van de boa’s 

kan worden toegevoegd. Zoals ik uitlegde, kan dat op dit moment niet en wij zijn samen met een flink aantal 

andere gemeenten in gesprek met de minister om te proberen hem te bewegen hier wel aan mee te werken. 

Wij vinden dat het echt nodig is, als je kijkt naar incidenten die zich voordoen, maar ook naar het gevoel van 

veiligheid van onze medewerkers. Wij zien het ook niet als een vorm van bewapening, maar we zien het als 

een instrument om je te kunnen verdedigen. 

De voorzitter: Dank u wel, burgemeester. 

De heer Amand: Voorzitter? 

De voorzitter: We hebben een aantal vervolgvragen. 

De heer Amand: Voorzitter, hoort u mij? Hoort u mij? 
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De voorzitter: Mijnheer Amand, wij horen nu wel, wij zien u niet. 

De heer Amand: Nee, dat klopt, daar kan ik niks aan doen, voorzitter. Denkt u maar aan de knappe man die 

hier zit. Geweld tegen boa’s in Haarlem … 

De voorzitter: Ja, de vraag was: is er geweld tegen boa’s in Haarlem? De heer Amand, en ook de heer Van den 

Raadt, als u samen in één ruimte zit, zorg dan dat een van de twee luidsprekers uit gaat, want anders horen 

we dat galmen. Het woord is aan de heer Wienen op de vraag van de heer Amand van Trots Haarlem. 

Burgemeester Wienen: Er is regelmatig sprake van precaire situaties. Wij hebben vorig jaar twee keer een vrij 

heftig incident gehad waarbij een boa werd aangevallen, fysiek. Op dit moment wordt gezegd: de coronacrisis 

heeft dat allemaal veel meer op scherp gezet. Gelukkig hebben wij nu niet directe incidenten zoals elders wel 

zichtbaar geweest zijn. Wel in onze omgeving: Haarlemmermeer, IJmuiden, u hebt het ongetwijfeld gevolgd in 

het nieuws. Dus het antwoord is: op dit moment, de meest recente periode geen directe fysieke aanvallen, 

maar wel regelmatig situaties waarbij mensen zich in het nauw gedreven voelen, en vorig jaar was er wel 

sprake van een aantal keren fysiek aanvallen van boa’s. 

De voorzitter: Dank u wel. Er is ook een vervolgvraag van de heer Aynan van Jouw Haarlem. Gaat uw gang, 

mijnheer Aynan. 

De heer Aynan: Dank u wel, voorzitter. Is de portefeuillehouder bereid om de wens van het college tot de 

pepperspray, om die in de commissie te bespreken? Ik heb daar in ieder geval behoefte aan. 

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Aynan. Heldere vraag. Het woord is aan de heer Wienen, de 

burgemeester. 

Burgemeester Wienen: Natuurlijk, ik zou zeggen: ieder onderwerp waarover de commissie met 

vertegenwoordigers van het college wil praten, komen wij graag over praten. 

De voorzitter: Oké, dat staat dan genoteerd. Dan gaan wij over naar een tweetal volgende vragen van de heer 

Amand van Trots Haarlem. Gaat uw gang. 

De heer Amand: Hoort u mij? Dat klopt. Geldt het fietsenplan enkel voor de binnenstad, waarom niet voor de 

Cronjéstraat? Dus dat is een vraag. Ik krijg vragen van de winkeliersvereniging, want het is natuurlijk geen BIZ, 

en die zeggen natuurlijk: fietsenstallingen achterin, van die hoge dingen, waarom gaat de gemeente niet eens 

met die winkeliers en bewoners – want dat is natuurlijk een zwak iets – praten, daar een goede inrichting voor 

fietsenstallingen in de buurt? Nu staan ze zwalkend over straat, dat is natuurlijk ook geen pan. Eén windhoosje 

en alle fietsen liggen om. Dus waarom is dat nooit gebeurd? Dus Trots Haarlem vraagt aan de wethouder: gaat 

u in conclaaf met die winkeliers en de omwonenden om eens te kijken hoe je dat nou eens netjes en 

ordentelijk kan doen? In de Grote Houtstraat, daar wordt alles voor gedaan en die hoeven maar te piepen en 

het gebeurt, maar die kleine winkelstraten, die verliezen we een beetje uit het oog. Dat zijn ook mensen die 

hard werken voor hun brood. Dank u. En een antwoord. 

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Amand. Dan gaan wij, ik denk naar wethouder Berkhout om deze vraag te 

beantwoorden. 
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Wethouder Berkhout: Ja, dat klopt, voorzitter. Het was mij eerst even onduidelijk of de heer Amand met het 

fietsenplan het Actieplan Fiets bedoelde, of de maatregelen zoals de anderhalvemetermaatregelen, zoals 

onder andere voor de fiets. Ik ga even uit van het eerste, het Actieplan Fiets, daar heeft u ook aandacht voor 

gevraagd tijdens de commissiebehandeling in de commissie Beheer. Het verzoek is meegenomen om ook, we 

gaan zeker kijken ‘…’. Ik denk dat de heer Amand even zijn microfoon uit moet zetten. 

De heer Amand: Hij is al uit, mijn collega had hem aanstaan, heer Berkhout. 

Wethouder Berkhout: Oké, dank u wel, mijnheer Amand. Concreet, we gaan kijken naar mogelijkheden voor 

meer fietsparkeervoorzieningen in de Cronjé.  

De voorzitter: Volgens mij was dat een helder antwoord. Dan is er nog een vraag van de heer Amand. Gaat uw 

gang, Trots Haarlem. U bent te horen, mijnheer Amand, gaat uw gang. U bent niet meer te horen. 

De heer Aynan: Mag ik mijn vragen stellen, voorzitter? 

De heer Amand: Ik ben nog aan het woord. 

De heer Aynan: Nou, ik hoor er helemaal … 

De heer Amand: Voorzitter? Hoort u mij nou? 

De voorzitter: Ja, we horen u, mijnheer Amand. 

De heer Amand: Voorzitter, hoort u mij? 

De voorzitter: Zeker, mijnheer Amand. 

De heer Amand: Ik zit te wach… De horeca start op, gaat de gemeente maatregelen treffen als er een 

overtreding als gevolg is van het enthousiasme van de horeca, en gaat de gemeente waarschijnlijk ook extra 

pleinen voor de horeca organiseren om de mensen een hart onder de riem te steken? Dat wil Trots horen, 

dank u. 

De voorzitter: Dank u wel. Dat is ook wethouder Berkhout, neem ik aan. 

Wethouder Berkhout: Nou, laat ik in het kort zeggen: gisteren heeft het college het besluit genomen om ook 

voor de pleinen meer terrassen toe te staan. Dus u kunt het daar teruglezen. Wij hebben ook, hier kan 

waarschijnlijk burgemeester Wienen iets meer zeggen over het handhavingsgedeelte, dat laat ik even aan de 

burgemeester. 

De voorzitter: Oké, dan geven voor deze vraag ook nog het woord aan de heer Wienen. Burgemeester, het 

woord is aan u. 

Burgemeester Wienen: Ja, dank u wel, voorzitter. Vanzelfsprekend zullen wij als het nodig is handhaven, ook 

bij terrassen, maar onze insteek is dat wij samen met de bevolking en samen met de horecaondernemers op 

zoek gaan naar de manier om op een veilige manier weer het horecaleven op gang te krijgen. Wij hebben dus 

overleg gehad met de overkoepelende horeca-organisatie over het beleid wat we willen voeren. We hebben 

met de handhavers afspraken gemaakt. De bedoeling is dat de handhavers langsgaan bij de horecabedrijven. 
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In principe zullen we dat in het begin dagelijks doen, even vragen hoe het gaat, overleggen, kijken, samen met 

de horecaondernemers kijken: lukt het om de voorwaarden die er zijn, om die op een goede manier in te 

vullen met elkaar? Eventueel aandringen om bepaalde zaken te veranderen. Als blijkt dat horecaondernemers 

hun verantwoordelijkheid niet serieus nemen en dat er dingen fout gaan, dan kan er ook worden opgetreden, 

dan kunnen er waarschuwingen worden gegeven en kan er vervolgens ook bestuurlijk worden ingegrepen. 

Maar de inzet is om er samen uit te komen, samen de verantwoordelijkheid te pakken en ervoor te zorgen dat 

op een verantwoorde manier de terrassen en de horeca weer kunnen functioneren in Haarlem. 

De heer Amand: Mag ik vervolgvraag stellen, voorzitter? 

De voorzitter: Ja, al moet u dat hierna echt gaan melden via de chat, anders … 

De heer Amand: Een korte vraag is het. 

De voorzitter: Nee, mijnheer Amand, ik was even aan het woord. U moet dat echt melden via de chat, anders 

heb ik geen overzicht meer voor de vergadering. Dus u krijgt nu de kans op een vervolgvraag en daarna de 

heer Aynan. Gaat uw gang, mijnheer Amand, Trots. 

De heer Amand: Dank u wel, voorzitter. Trots, de volgende vraag: we hebben natuurlijk een heleboel culturen 

in Haarlem, zou het niet een … 

De voorzitter: Nee, nee. Zeg, mijnheer Amand, u zei: een vervolgvraag.  

De heer Amand: Nou, dat is een vervolgvraag. 

De voorzitter: Dat gaat toch over hetzelfde thema, u gaat nu naar een volgend thema. 

De heer Amand: Het heeft ‘…’ op ‘…’ in Haarlem, de heer Van Leeuwen, dat weet u toch ook? Zouden we die 

terrasjes ook niet kunnen gebruiken voor amateurtoneel en kleine gezelschappen, om dat een beetje op peil 

te houden in Haarlem? Dat is een heel goed idee van Trots en daar hebben we ook verzoeken voor gehad om 

dat nou eens ook op de kaart te zetten in Haarlem. Antwoord van de burgemeester, alstublieft. 

De voorzitter: Ja. Burgemeester Wienen, het woord is aan u. 

Burgemeester Wienen: Dank u wel. Binnen de voorwaarden van de verordening kan dat. Dat betekent dat op 

dit moment hoort daar bijvoorbeeld bij een bepaald aantal mensen. Dat gaat in de toekomst, in de naaste 

toekomst hopelijk ook weer omhoog, maar in principe is het inderdaad mogelijk dat je bepaalde activiteiten 

hebt bij een terras in de openlucht, als je er maar voldoet aan de voorwaarden die gelden voor terrassen en 

voor afstand. 

De voorzitter: Duidelijk, helder antwoord, burgemeester Wienen. 

De heer Amand: Dan heb … Voorzitter? 

De voorzitter: Er is een vervolgvraag van de heer Aynan gemeld. Nee, mijnheer Amand, u heeft nu niet het 

woord. De heer Aynan van Jouw Haarlem heeft het woord. 
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De heer Aynan: Ja, dank u wel, voorzitter. Echt een compliment, voorzitter, dat het college samen met de 

horeca toch een nieuw initiatief durft te nemen. Er doen wel echt een soort wildwestverhalen op vooral 

sociale media de ronde dat straten afgesloten zullen worden ten behoeve van de terrassen. Ik neem aan dat 

dat niet waar is, voorzitter. 

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Aynan. Ik kijk even naar wie dat gaat. De heer Wienen, burgemeester, het 

woord is aan u. 

Burgemeester Wienen: Ja, we hebben aan de raad te doen toekomen het document wat wij hierover hebben 

gemaakt als college. Daarin wordt nadrukkelijk gezegd dat wij bereikbaarheid een primaire zaak vinden in de 

publieke ruimte, dat wij daarna het verblijven en ook meer ruimte voor horeca heel erg belangrijk vinden, 

maar niet zo dat straten worden afgesloten. Wat wel kan, dat is dat wij op bepaalde tijdstippen – daar hebben 

we zelfs de eerste besluiten al voor genomen – fietsverkeer willen onmogelijk maken, dus aangeven: je mag 

nu niet fietsen in een bepaalde straat. Dat heeft alles te maken met de wens om ervoor te zorgen dat die 

straat gebruikt kan worden zonder dat mensen vervolgens te veel op elkaar gedrongen worden en daardoor 

die afstandscriteria niet goed meer kunnen hanteren. Dus wij zullen op bepaalde plekken het fietsen in de 

straten tegengaan, aangeven dat dat niet mag en daar ook op controleren, maar het is niet zo dat wij hele 

straten gaan afsluiten ten behoeve van terrassen. 

De heer Aynan: Voorzitter, heel snel: heeft u al een idee welke straten dat zijn? 

De voorzitter: U was niet te verstaan en u had ook het woord niet, want u had zich ook niet gemeld. De heer 

Aynan, Jouw Haarlem, had een vervolgvraag. 

De heer Aynan: Heeft de voorzitter een idee welke straten dat het zijn? Want dan kunnen we dat 

communiceren. 

De voorzitter: Dank u wel. Welke straten zijn dit? De burgemeester. 

Burgemeester Wienen: Dat zullen wij zeker ook zelf communiceren. Straten waar het fietsverkeer op bepaalde 

tijdstippen niet mogelijk is, dat is de Lange Veerstraat, de Warmoesstraat en ook – en dat is denk ik voor 

iedereen heel erg wennen – de Grote Markt. Die wordt nu heel vaak gebruikt, dat kan ook gemakkelijk, door 

fietsers, maar als dat een strook wordt waar de voetgangers doorheen moeten, waar veel mensen gebruik van 

maken omdat het de verbinding is tussen allerlei straten, dan is het ongewenst dat daar ook fietsend verkeer 

doorheen gaat. Dus ook daarvan zeggen we: niet fietsen. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we naar de volgende vraag van Trots Haarlem. Gaat uw gang, mijnheer 

Amand. 

De heer Van den Raadt: Voorzitter. 

De voorzitter: O, het wordt de heer Van den Raadt, begrijp ik? Gaat uw gang. 

De heer Van den Raadt: Ik heb nog een beetje beeld erbij, voorzitter. Onze standaardvraag eigenlijk: hoe staat 

het nu met de financiële situatie van Haarlem ten gevolge van de coronacrisis? 

De voorzitter: Oké. Wethouder Snoek, het woord is aan u. 
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Wethouder Snoek: Voorzitter? Ja, dank u wel, voorzitter. Op de standaardvraag een standaardantwoord. De 

vraag is vorige week ook tijdens de actua-raad gesteld. We hebben toen aangegeven dat we bij de 

voortgangsrapportage een nadere toelichting geven op het beeld. We hebben dat eerder middels een brief 

gedaan, u heeft deze week ook de brief aan het ministerie gezien die namens de burgemeester en mijzelf 

verzonden is. Bij de komende voortgangsrapportage zal dat dus verder uitgewerkt aan u voorgelegd worden. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan hebben we nog één openstaande vraag van Trots Haarlem, naar mijn weten, 

over het AEB. Gaat uw gang, de heer Van den Raadt. 

De heer Van den Raadt: Dat is … Nou, we hebben nog twee vragen, hoor, voorzitter. Maar dat is vraag drie: de 

BAM legt beslag op afvalbedrijf AEB Amsterdam, heeft dat gevolgen voor Haarlem? Financiële gevolgen, en 

dan ook voor de burgers? 

De voorzitter: Bij wie moet ik daarvoor zijn? De heer Snoek? 

Wethouder Snoek: Ja, voorzitter, inderdaad, dan mag u ook bij mij zijn. Het klopt dat twee partijen beslag 

hebben gelegd. De gemeente Amsterdam is daartegen ook in bezwaar gegaan. De rechter heeft dat bezwaar 

echter niet gegrond verklaard, omdat men zegt: u bent 100% aandeelhouder van de AEB, dus betalingen en 

dienstverlening tussen de gemeente en AEB komt niet in gevaar. Daaruit concluderen we dat ook voor de 

gemeente Haarlem er geen risico’s zijn vooralsnog. Dus op dit moment zou mijn antwoord op de vraag van 

Trots ook zijn dat ik dat risico niet zie. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan de laatste vraag van Trots. De heer Van den Raadt. 

De heer Van den Raadt: Ja, dank u wel. We zijn heel blij met het antwoord van de wethouder dat dat geen 

gevolgen heeft. De volgende vraag is: wij hanteren Support Your Locals in Haarlem. Tenminste, daar ging Trots 

Haarlem van uit, maar wat blijkt? Je krijgt als woningeigenaar een energiebespaarbon van 50 euro. Heel goed 

idee, vroeger ooit voorgesteld door Trots. Maar als je die energiebon gaat uitgeven, dan komt dat terecht bij 

een Amsterdams webbedrijf, die webshop is in Amsterdamse handen. Als we nou Support Your Locals echt 

willen ondersteunen, is er dan niet de mogelijkheid dat dat niet in Amsterdam terechtkomt dat geld, maar bij 

onze locals in Haarlem? 

De voorzitter: Ik zit heel erg te twijfelen welke ‘…’. Wethouder Botter. 

Wethouder Botter: Volgens mij was de vraag niet helemaal duidelijk bij ons binnengekomen op het juiste 

tijdstip, maar volgens mij gaat het over inkoop en dan komt het bij mij terecht. Als het gaat over inkoop, dan 

kan ik u zeggen dat we daar nog een keer goed naar zullen kijken, want wij vinden het inderdaad belangrijk dat 

onze lokale ondernemers gesteund worden, zeker in een tijd als nu. 

De voorzitter: Dank u wel, wethouder Botter. Dan gaan wij naar een laatste vraag alweer van dit vragenuur, in 

ieder geval de aangekondigde vragen. Jouw Haarlem, de heer Aynan, het woord is aan u. 

De heer Aynan: Ja, dank u wel, voorzitter. Ook weer een simpele vraag. Er is een nieuw steunpakket 

aangekondigd vanaf 1 juni en dat kan weer aangevraagd worden. Net als de Tozo 1 hebben we nu de Tozo 2, 

met het grote verschil dat bij dit nieuwe pakket het inkomen van de partner mee wordt geteld. Onze vraag is: 

moet voor die Tozo 2, moet je dan een heel nieuw formulier weer invullen, of alleen de nieuwe info? Dus dat 

het beperkt blijft, bijvoorbeeld het opgeven van het inkomen van je partner? Dank u wel. 
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De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Aynan. Het woord is aan, de heer Roduner zie ik klaar zitten. Gaat uw 

gang, wethouder. 

Wethouder Roduner: Dank u wel, voorzitter. We weten nog niet precies hoe de Tozo 2 er precies uit gaat zien. 

Dus de algemene maatregel van bestuur is nog niet gepubliceerd, begrijp ik. Maar het lijkt er inderdaad op dat 

mensen die al een Tozo 1-aanvraag hebben gedaan, dat we inderdaad dan de informatie die we al hebben 

kunnen gebruiken en alleen hoeven dan aan te vullen met informatie die dan extra is. Dus dat is in dit geval de 

informatie van hun partner. Zo kunnen we op die manier redelijk efficiënt mensen door die tweede aanvraag 

heen helpen. 

De voorzitter: Dank u wel. Ik zie nog geen melding voor vervolgvragen, dus dan sluiten we hierbij dit vragenuur 

van … Of gaat iemand zich nu nog melden? Nee? Dan sluiten wij hierbij het vragenuur van donderdag 28 mei 

af. U kunt allen ingelogd blijven, hoor ik de griffie zeggen, dus raadsleden, collegeleden, blijf vooral ingelogd, 

dan zit u al in de raadsvergadering. De raadsvergadering gaat over twintig minuten, dus om half acht starten. 

Dus de raadsvergadering start om half acht. Dank u wel voor het kijken naar het vragenuur en hopelijk tot 

straks bij de raadsvergadering. 

 

 

 

 


