
 
Ingediende raadsvragen tbv vragenuur 26 maart 2020 
 
 
Liberaal Haarlem 
 
Spoedvragen over tegemoetkoming horeca ondernemers 
 
Geacht college, 
 
Graag wil ik u de volgende vragen stellen: 
De Haarlemse horeca en hotellerie heeft ernstig te leiden onder de gevolgen van de corona crisis. 
Het niet blijven  voortbestaan voor vele ondernemers dreigt 
Omdat wij het in Haarlem met elkaar eens zijn dat zij een belangrijke economische bijdrage leveren 
aan de stad vraag ik  u het volgende met spoed te bezien: 
Kunnen de gemeentelijke lasten voor 2020 kwijtgescholden worden, wilt u dat onderzoeken? 
Bent u bereid direct na opening na corona maatregelen toestemming te geven voor vrije 
openingstijden zonder venstertijden? 
Voorstellen als fietsvrij maken van o.a. de Lange Veerstraat op de borreluren in het weekend snel te 
bespreken en mogelijk te maken? 
Zo spoedig mogelijk, liefst deze week nog, het gesprek aan te gaan met KHN om te horen waar nog 
meer hulp nodig is? En te onderzoeken war de gemeente kan ondersteunen. 
 
Ik reken op u positieve en snelle medewerking , om zo de prachtige horeca van Haarlem te behouden 
voor de stad. 
 
Vriendelijke groet,  
Mirjam Otten  
LiberaalHaarlem 
 
 
OPHaarlem 
 
Met enige schroom, want OPHaarlem wil in deze bizarre tijden, zo weinig mogelijk inzet vragen van 
de ambtelijke organisatie, verzoeken wij het college om ons de komende weken 
op de hoogte te stellen en te houden van de uitvoering van maatregelen t.b.v. Haarlemmers die in nu 
de knel komen en daarbij ook over uw bemiddelende en/of oplossingsgerichte rol daarin. 
Hierbij doelt OPHaarlem o.m. op: 
-financiële knelpunten die kunnen ontstaan door achterstanden in het voldoen van /het niet kunnen 
betalen van gemeentelijke belastingen; 
-financiële knelpunten die kunnen ontstaan door het niet kunnen betalen van huur en energielasten; 
-Haarlemmers die in het kader van schuldhulpverlening en budgetbeheer inkomen zien wegvallen 
en/of kosten zien stijgen; 
-dak- en thuislozen die de eigen bijdrage voor opvang niet kunnen betalen. 
 
-Kan het college per zo spoedig mogelijk toezeggen dat er in Haarlem, zeker zolang de bijzondere 
maatregelen van het kabinet van kracht zijn, geen huisuitzettingen plaats vinden, alsmede 
afsluitingen van energie en water? 
-Is er, indien gevraagd door de Voedselbank, per direct subsidie beschikbaar voor de aankoop van 
voedingsmiddelen door de Voedselbank? 
-Ziet het college de mogelijkheid voor een convenant/gezamenlijk optreden met de corporaties, 
energieleveranciers, waterbedrijf, en andere stakeholders in deze? 



-Is er voldoende formatieve inzet op zeer korte termijn vrij te maken, mogelijk uit andere delen van 
de organisatie,  om de te verwachten instroom van aanvragen voor bijstand op te nemen en met 
voorrang uit voeren, zoals het  
  kabinet beoogt? 
 
OPHaarlem wenst het College en onze ambtelijke organisatie alle energie en vindingrijkheid om onze 
stad zo goed mogelijk op koers te houden. 
 
OPHaarlem 
Frans Smit 
Annemieke Kok 
 
VVD 

Aan wethouder Botter: welke maatregelen zijn er genomen voor kwetsbare kinderen? 
Daarmee bedoelen we kinderen voor wie het thuis onveilig is, door bijvoorbeeld huiselijk 
geweld of psychiatrische problematiek van een ouder, sommige kinderen met 
gedragsproblematiek of psychische klachten.  
 
Aan burgemeester Wienen: welke maatregelen neemt u om ervoor te zorgen dat bezoekers 
op de markten op de gewenste 1,5 meter afstand blijven? 
 
Aan burgemeester Wienen: hoe ervaart u zelf uw informatievoorziening naar de raad? Kunt 
u uitleggen waarom u eerst het Haarlems Dagblad informeert, en daarna pas de 
gemeenteraad?  
 
PvdA 
Bij deze meld de PvdA graag de volgende rondvragen aan voor de raadsvergadering inzake de 
coronacrisis. 
 
Vraag 1 
Het kabinet geeft als advies de markt(en) open te houden in verband met belangrijke positie in de 
voedselvoorziening. De PvdA herkent het belang hiervan maar ziet ook dat markten kunnen leiden 
tot een ongewenste concentratie van Haarlemmers. Is het college bereid om met de marktmeesters 
afspraken te maken om op de markt alleen plek te geven voor kramen die van belang zijn voor de 
voedselvoorziening? Hier is uiteraard maatwerk mogelijk afhankelijk van de drukte per marktlocatie. 
 
Vraag 2 
De bouw (woningen, infrastructuur en openbare ruimte) dreigt volledig stil te vallen. Is het college 
bereid projecten uit het IP die verder in de toekomst gepland stonden naar voren te halen? Dit om 
werkloosheid en economische krimp op korte termijn zo veel mogelijk te voorkomen. 
 
Ter achtergrond: 
https://www.bouwendnederland.nl/actueel/nieuws/11369/verscherpte-maatregelen-coronacrisis-
bouwplaats-geldt-niet-als-samenkomst 
https://www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/2020/03/flexibele-schil-dupe-van-corona-zzpers-
worden-van-bouwplaatsen-gestuurd-101282967 
 
Groet, 
 
Maarten Wiedemeijer 
PvdA Haarlem 
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AP 
Namens SP vraag ik: 
 
De politie en de handhavers in dienst van de gemeente zullen de komende tijd onder meer het 
samenscholingsverbod moeten gaan handhaven. Daarbij kunnen zich situaties voordoen waarbij zij 
het risico lopen te worden besmet. Het is buitengewoon wenselijk dat dit risico wordt zo klein 
mogelijk wordt gehouden. 
  
Is de burgemeester het er mee eens dat de politie en handhavers dienen te beschikken over 
middelen (bijvoorbeeld  mondkapjes en handschoenen) die bescherming bieden tegen besmetting? 
Zo ja, wanneer kunnen deze middelen beschikbaar zijn? 
 
Groet, 
 
Gertjan Hulster 

 
 
JH 
Jouw Haarlem maakt graag gebruik van het vragenuurtje aanstaande donderdag.  
Vanwege de uitzonderlijke situatie rondom de bestrijding van het corona virus zijn het meer vragen 
dan normaal. We vragen uw begrip daarvoor. Bij dubbelingen met andere fracties zullen wij onze 
vragen uiteraard schrappen. 
 
 
1) Is het dagelijks spreekuur voor ZZP'ers van 10 tot 12 uur goed bereikbaar en wordt er goed gebruik 
van gemaakt?  
 
2)Kunnen de palen in het autoluwe gebied tijdelijk langer (of permanent) naar beneden omdat er nu 
veel meer mensen thuis zitten er daardoor o.a. meer eten en boodschappen bezorgd worden? 
 
3)Lijn 14 naar Spaarndam rijdt sinds 19 maart jl. niet verder dan het Delftplen. Hoe houden we 
Spaarndam bereikbaar met het OV? 
 
4)Hoe kunnen mensen bij de gemeente terecht voor bijvoorbeeld een onvoorziene ontheffing, 
omdat alles nu op afspraak gaat en het ruim 1 week duurt voor je bij het Stadskantoor terecht kunt? 
 
5)Kunnen de marktkramen van de Haarlemse weekmarkten over een groter gebied verspreid 
worden, bijvoorbeeld ook Zijlstraat/Koningstraat zodat de 1,5 meter regel beter nageleefd kan 
worden? 
 
6)Is het mogelijk parkeren voor zorgpersoneel gratis te maken naar het voorbeeld van Amsterdam? 
 
7)Hoe gaat het samenscholingsverbod gehandhaafd worden, zijn er bepaalde plekken die prioriteit 
krijgen? 
 
8)De 4 mei herdenking zal zonder publiek gebeuren. Wordt er nagedacht over het uitzenden van 
Haarlemse herdenkingen door bijvoorbeeld Haarlem105 Of NHnieuws zodat mensen de herdenking 
toch kunnen 'bijwonen'? 
 
9)Heeft door het schrappen van het evenement Stichting Bevrijdingspop voor hulp bij u aangeklopt? 
 
10)Is het mogelijk de vrije dag voor de Nationale Bevrijdingsdag ook volgend jaar 'uit te keren'? 



 
11)Bent u bereid Haarlems Dagblad te verzoeken artikelen met belangrijke informatie over corona 
niet achter de betaalmuur te plaatsen maar openbaar te zetten? 
 
Dank alvast voor de beantwoording.  
 
Vriendelijke groet, 
 
Moussa Aynan 
Jouw Haarlem  
 


