
 
Ingediende raadsvragen tbv vragenuur 26 maart 2020 30 maart 2020 
 
 
Liberaal Haarlem 
 
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. 
 
Vragen voor Vragenuurtje 30 maart 2020 
De vragen zijn gericht op het MKB, hotellerie en de Horeca 
Wethouder, bedankt voor meedenken in het initiatief Haarlemsewinkels. 
Door de corona maatregelen zal zeker 30% van de Haarlemse ondernemers het niet gaan redden. 
Gevolg daarvan is werkloosheid, nog meer leegstand en een onaantrekkelijke stad met steeds minder 
voorzieningen in de wijken. 
Vervolgens zal ,nadat de maatregelen opgeheven of versoepeld worden, met man en macht gewerkt 
moeten worden aan het voortzetten van bedrijven. De gemeente zal daar maximaal aan moeten 
bijdragen! 
Daarom vraag ik u: 

• De brief die KHN direct na afkondiging maatregelen heeft verstuurd aan u is tot vandaag 

niet beantwoord. Graag zou ik willen weten wat maakt dat antwoord, in deze onzekere tijd, 

zo lang moet duren. En graag hoor ik een concrete datum waarop de brief is beantwoord. 

• Bent u bereid gemeentelijke lasten voor MKB, hotellerie en Horeca voor 2020 kwijt te 

schelden? 

• Bent u bereid naar de Amsterdamse maatregelen te kijken? En deze toe te passen in 

Haarlem? 

• Bent u bereid per direct een team te gaan vormen met u als wethouder,  2 raadsleden ( 1 

opo en 1 coa), een ambtenaar en vertegenwoordiging van Horeca, hotellerie en MKB. 

Bedoeld om te onderzoeken wat er nu nodig is en wat kan.  

Maar vooral ook een plan te maken over het opstarten nadat de maatregelen versoepeld of 

opgeheven worden. Er zijn al vele suggesties door ondernemers gedaan om opstarten 

makkelijker te maken en te proberen omzet “ in  te gaan halen “ zodra dat kan. Het is van 

belang dat dat direct kan worden uitgevoerd bij versoepeling of opheffen corona 

maatregelen.  

 
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 Ingetrokken 



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 

PvdA Ienke Verhoeff (op aangave Dion Heinis):  

opvang dak en thuislozen 

Op 27 maart publiceerde het Rijk een ‘Richtlijn voor opvang dak- en thuisloze tijdens coronacrisis’.  

• Voldoen we in Haarlem door de extra maatregelen tenminste aan deze richtlijn? 
 

steun aan Haarlemse flexkrachten 

De extra ondersteuning voor zelfstandige ondernemers moet via een versnelde procedure 

geïndiceerd worden. Ook een belangrijk deel van Haarlemmers met nuluren-, uitzend- en 

aflopende flexcontracten ziet hun inkomen ingrijpend dalen.  

• Kan de gemeente deze groep via een versnelde procedure in aanmerking laten komen 

voor bijstand? 

Zorg om uitvallen thuiszorg 
Niet-noodzakelijke, uitstelbare thuiszorg kan op steeds meer plekken in Nederland niet meer worden geleverd 
door de coronacrisis. Dat betekent bijvoorbeeld dat op sommige plekken hulp bij douchen en aankleden veel 
minder wordt.  

• Doet deze situatie zich ook al voor in Haarlem? Zijn er alternatieven in voorbereiding? 

 

PvdA Bas Sepers, Problemen lokale media 

In de Tweede Kamer is via vragen aan het kabinet aandacht gevraagd voor de problemen die met name lokale media 
ervaren als gevolg van de door de Corona-crisis sterk achterblijvende advertentie-inkomsten. Dat allemaal in het 
licht van de belangrijke rol die die media spelen in het kader van de lokale democratie.  In het verlengde daarvan is 
ook de vraag gesteld welke rol provinciale en gemeentelijke overheden kunnen spelen bij het verzachten van die 
problemen. 

• Heeft het College een scherp beeld in hoeverre en bij welke media in Haarlem sprake 

is van deze problematiek? 

• Is het College het met de PvdA-fractie eens dat het voor de lokale democratie van 

groot belang is dat de lokale media, zeker in deze roerige tijden, hun rol kunnen 

blijven vervullen? 

• Is het College bereid om de helpende hand uit te steken, eventueel met 

gebruikmaking van de middelen uit het Lokale Mediafonds? 

https://www.bouwendnederland.nl/actueel/nieuws/11369/verscherpte-maatregelen-coronacrisis-bouwplaats-geldt-niet-als-samenkomst
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
https://www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/2020/03/flexibele-schil-dupe-van-corona-zzpers-worden-van-bouwplaatsen-gestuurd-101282967


 

PvdA Maarten Wiedemeijer: huisvesting culturele sector 

Uit een brief van het Rijk blijkt dat er nog geen adequate sectorspecifieke regeling is voor de culturele sector.  

• Is het college bereid voor culturele instellingen, die huren bij de gemeente Haarlem, 

voor de maanden maart, april en mei de huur kwijt te schelden?  

• Is het college eveneens bereid om culturele instellingen zonder inkomsten die huren 

bij private partijen in kaart te brengen? 

 

PvdA Ienke Verhoeff: aanscherping noodverordening t.o.v. landelijk beleid t.a.v. jonge 

kinderen 

Gezondheid is een groot goed en zeker in deze “Coronatijd”. Omdat alle veiligheidsregio’s de 
noodverordeningen hebben geschreven binnen de richtlijnen van het Rijk, valt op, dat t.a.v. buiten spelende 
kinderen en hun begeleiding, in onze regio strengere eisen worden gesteld dan in b.v. Zaanstreek Waterland. 
Daar worden kinderen tot 12 jaar expliciet uitgezonderd van de 1,5 m eis, maar hun begeleiders niet. In onze 
regio wordt gemeld dat de afstandsregel ook voor de jongste kinderen geldt en dat zij alleen door een ouder of 
voogd mogen worden begeleid. 

• Waarom is er in onze veiligheidsregio voor een strengere richtlijn gekozen, waardoor 

ook de jongste kinderen niet dichter dan 1,5 m van elkaar mogen spelen? 

• Waarom is er in onze veiligheidsregio gekozen voor begeleiding door uitsluitend 

ouders of voogden? Dit sluit oplossingen als oudere kinderen of de vaste oppas uit, 

waardoor ouders mogelijk niet thuis kunnen werken of naar het werk. Niet elk kind 

jonger dan 5 jaar gaat naar de kinderopvang of school. 

 

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  
 
Jouw Haarlem wil vanavond graag enkele extra vragen stellen.  
 
Tevens zullen we de door ons reeds ingediende vragen, en die door de actualiteit zijn ingehaald of 
door andere fracties gesteld zullen worden, laten vervallen. 
 
-Er vlogen vanmiddag rond 13.10 uur twee straaljagers erg laag over de stad. Waarvoor was dit? Bent 
u het met Jouw Haarlem eens dat als het een oefening  betrof dit van tevoren aangekondigd had 
moeten worden. En als het een (veiligheids)actie betrof dit achteraf meteen gecommuniceerd had 
moeten worden? 
 
-Klopt het dat er nog steeds een eigen bijdrage voor de nachtopvang wordt gevraagd. Bent u het met 
Jouw Haarlem eens dat zolang de coronamaatregelen gelden, de eigen bijdrage opgeschort dient te 
worden? 
 
-Is het mogelijk dat ondernemers die door de coronacrisis niet meer rond kunnen komen terstond 
een bedrag voor broodnood ontvangen? 



 
-Veel mensen zijn door de gesloten horeca hun (bij)baan kwijtgeraakt. Bent u bereid tijdens de 
coronacrisis de zoekperiode van 4 weken op te schorten als de betreffende werknemers een 
aanvraag voor bijstand indienen? 
 
Dank alvast voor de beantwoording. 
 
Vriendelijke groet, 
 
Moussa Aynan 
Jouw Haarlem 
 
 
D66 
Migrantenorganisaties in heel Nederland worden overstelpt met (ondersteunings)vragen van ouders, 
omdat zij – door de genomen maatregelen inzake COVID-19 – hun kinderen niet goed kunnen 
begeleiden door bijv. taalachterstand of onbekendheid met het Nederlandse onderwijssysteem. D66 
heeft daarom de volgende vragen aan het college: 
 

• Kan het college aangeven of deze problematiek zich ook voordoet in Haarlem? En in welke 

mate? 
• Heeft het college (samen met de schoolbesturen) zicht op de kinderen die hierdoor 

mogelijk grotere achterstanden opbouwen? 
• En worden deze kinderen en ouders op enigerlei manier ondersteund? 

 
Bij voorbaat dank voor de beantwoording. 
 
Groet, 
 
Meryem Cimen 
D66 Haarlem 
 
Aanvullende vragen D66 
De nieuwe model-noodverordening is gepubliceerd: https://www.veiligheidsberaad.nl/wp-
content/uploads/2020/03/Definitieve-modelnoodverordening-COVID-19-veiligheidsregios.pdf Het is 
aannemelijk dat deze noodverordening ook gaat gelden voor de regio Kennemerland. 
 
Op grond van artikel 2.2 lid 1 van de noodverordening is opgenomen dat het verboden is om zich in 
een groep van drie of meer personen op te houden, zonder een afstand te houden van ten minste 
1,5 meter. Op grond van artikel 2.2 lid 2 van de noodverordening geldt dit verbod niet voor spelende 
kinderen tot en met 12 jaar. 
 
Het RIVM1 heeft het standpunt dat kinderen geen speciale risicogroep vormen en ook geen grote 
besmettingshaard van ziekte zijn.  
 
Op dit moment sturen sportclubs in Haarlem spelende kinderen weg van hun terrein: 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/24/de-structuur-van-trainingen-en-wedstrijden-is-er-niet-meer-
a3994742.  
 

 
1 https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden 

https://www.veiligheidsberaad.nl/wp-content/uploads/2020/03/Definitieve-modelnoodverordening-COVID-19-veiligheidsregios.pdf
https://www.veiligheidsberaad.nl/wp-content/uploads/2020/03/Definitieve-modelnoodverordening-COVID-19-veiligheidsregios.pdf
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/24/de-structuur-van-trainingen-en-wedstrijden-is-er-niet-meer-a3994742
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/24/de-structuur-van-trainingen-en-wedstrijden-is-er-niet-meer-a3994742


D66 vindt het belangrijk dat kinderen tot en met 12 jaar kunnen buitenspelen. Dat geldt zeker voor 
kinderen die geen tuin hebben om in te spelen. Gelijktijdig vindt D66 het belangrijk dat kinderen niet 
in te grote groepen samenkomen. 
 
D66 heeft de volgende vragen aan het college: 
 

1. Deelt het college de analyse van D66 dat spelende kinderen tot en met 12 
jaar zijn uitgesloten van het samenscholingsverbod van artikel 2.2 lid 1 

van de noodverordening? 
2. Deelt het college het standpunt van D66 dat het belangrijk is dat kinderen 

buiten kunnen spelen? 

3. Ziet het college mogelijkheden om samen met sportclubs ervoor te zorgen 
dat kinderen – en zeker de kinderen die geen tuin hebben – op een zo 

veilig mogelijke wijze kunnen buitenspelen?  
4. Hoe gaat het college hieraan uitvoering geven? 

 
Bij voorbaat dank voor uw reactie. 
 
Vriendelijke groet, 
 
 
Thessa van der Windt 
D66 Haarlem 
 
Trots Hlm 
Gaat de kermis zaanenlaan nu wel of niet door. Hoe kan t Dat centrum kermis Geen vergunning krijgt 
maar zaanenlaan wel . Wanneer is die beslissing gevallen?  
 
2 
Wat doet gemeente Haarlem om daklozen zoveel mogelijk alleen/persoonlijk op te vangen? En dus 
verspreiding van corona te voorkomen. 
 
En de voedselbank krijgt van landelijk 40 miljoen om te overleven. Hoe staat de voedselbank Haarlem 
en haar gebruikers er voor. Hoe helpt de gemeente Haarlem de voedselbank en haar klanten nu door 
de coronacrisis er weinig voedsel overblijft.  
 
 
3 Mooi wandelweekend, maar let op: met de horeca zijn ook de toiletten gesloten - Haarlem 

 

 

https://haarlem.nieuws.nl/algemeen/45795/mooi-wandelweekend-maar-let-op-met-de-horeca-zijn-ook-de-toiletten-gesloten/


 
Mooi wandelweekend, maar let op: met de 

horeca zijn ook de toiletten gesloten - 

Haarlem 

Het belooft een mooi weekend te worden. Weliswaar met 

temperaturen van hooguit 10 graden aan 

 

  

 
Rondvraag hoe zit t met het aantal beschikbare toiletten nu de horeca dicht is? 
 
---------------------------------- 
De Telegraaf on Twitter 

 

 

 
De Telegraaf on Twitter 

“Terwijl alle ogen zijn gericht op het coronavirus, wordt achter de 

schermen hard verder gewerkt aan de uitrol van het ’revolutionaire’ 

nieuwe draadloze datanetwerk 5G. Maar de vrees voor 

gezondheidsschade groeit. Ook wetenschappers zijn wantrouwend. 

 

  

 
 
4 Hoe staat het met de uitrol van 5g. Klopt het dat die , terwijl we afgeleid zijn door het coronavirus, 
gewoon doorgaat? Wat is de stand van zaken in haarlem? 
 
5. Wie controleert burgemeester en wethouders in de huidige situatie nu dat de raad niet het 
hoogste orgaan is? 
 
 
HvH 

Hart voor Haarlem heeft de volgende vragen: 

-Heeft het college al plannen gemaakt om de crisis hanteerbaar te maken voor onze 
culturele instellingen, organisaties, sportverenigingen, ondernemers etc. die een pand huren 
van de gemeente?  
De rijksmusea bijvoorbeeld hoeven van het ministerie de komende 3 maanden geen huur 
meer te betalen. 
-Overweegt het college ook zo’n regeling te treffen voor ons Frans Halsmuseum, andere 
culturele instellingen als Toneelschuur, Philharmonie en noem maar op..?  

https://twitter.com/telegraaf/status/1242165102700376064?s=08


Bij sportclubs (kinderopvang?) speelt hetzelfde probleem. Kosten lopen door, inkomsten 
staken. Is er al overleg geweest met SRO? 
Ook in het sociaal domein lopen contracten en er wordt nu niet of slecht geleverd met name 
door de thuiszorg. 
 -Hart voor Haarlem verneemt graag of er al een inventarisatie van alle corona-gerelateerde 
problemen per sector is gemaakt? 
-Is er al een crisisteam is samengesteld dat de problemen gaat prioriteren en met name de 
financiële gevolgen van de Coronacrisis voor de gemeente inzichtelijk gaat maken? 
- Wanneer kan de gemeenteraad een verslag verwachten? 
 

CU 
 
Onze fractie heeft de volgende vragen: 
 

1. Het openbaar vervoer is sterk beperkt. Veel bussen rijden nog maar 2x per uur. Dat is 

begrijpelijk omdat er ook nauwelijks reizigers zijn. Lijn 14 is echter totaal geschrapt tussen 
Delftplein en Spaarndam Oost (zie: https://www.connexxion.nl/nl/nieuws/over-het-
coronavirus/wijzigingen-haarlem-ijmond). Hierdoor heeft Spaarndam geen openbaar 
vervoer meer. De ChristenUnie vindt dat juist in deze tijd alle inwoners van Haarlem binnen 
redelijke afstand van hun woning openbaar vervoer moeten hebben. Is het college bereid 
te overleggen met de provincie en Connexxion om Spaarndam toch weer zsm bereikbaar te 
maken met het OV? 

 
2. Als gevolg van de nieuwste noodverordening zijn alle sportvelden gesloten. Het gevolg is 

dat jongeren zich nu ophouden bij kinderspeelplekken in de wijk en daardoor juist mensen 
dichter dan 1,5 meter bij elkaar komen. De ChristenUnie heeft vraagtekens bij deze 
vergaande maatregel, juist omdat in Haarlem buiten de sportvelden weinig openbaar groen 
is en veel huizen niet beschikken over een tuin. Wij roepen het college op binnen de 
veiligheidsregio hier het gesprek over aan te gaan en de noodverordening op dit punt te 
versoepelen. Uitgangspunt moet zijn dat wordt opgetreden tegen samenscholingen. Als er 

te veel mensen in een sportpark zijn dan kan dat gesloten worden. Maar daarvoor hoef je 

nog niet alle sportparken in heel Haarlem te sluiten. Volgens ons is er niets mis mee als 
jongeren op een sportveld penalty’s schieten. Daarbij kun je voldoende afstand tot elkaar 
bewaren! 
 

3. Om dezelfde reden hebben wij vraagtekens bij het sluiten van de Kweektuin in de 
weekenden. In het eerste weekend was het wellicht te druk maar inmiddels is de hele 

samenleving wel doordrongen van het belang om afstand tot elkaar te houden.  
 

4. Er is extra opvang voor daklozen geregeld. Mooi! Maar is er ook gedacht aan een 
voorziening voor het geval een verslaafde dakloze in quarantaine moet omdat hij/zij 
Corona heeft? Of als het gaat om een verstandelijk gehandicapte of mensen met een 
psychische aandoening die zich hoogstwaarschijnlijk niet aan restricties zullen houden? 

 

5. In Haarlem is de inkoop van ambulante hulp zo ingericht dat alleen “face to face” hulp 
vergoed wordt.  Door het Corona virus worden burgers nu ook telefonisch ondersteund. Bij 
Kenter hebben we gezien wat het betekent als er onvoldoende uren ingediend kunnen 
worden. Op de site van Haarlem staat dat door het Rijk met de VNG afspraken zijn 

gemaakt over financiële zekerheid voor aanbieders van jeugdzorg en maatschappelijke 

ondersteuning. Wat betekent dit voor de ambulante hulpaanbieders? 
 

6. Veel gemeenten hebben gezien de situatie besloten geen kadernota te maken. Wat zijn de 
voornemens van het college van Haarlem op dit punt en hoe verhoudt dat zich tot de 
aangekondigde financiële herijking? 
 

Frank Visser, raadslid ChristenUnie, 30 maart 2020 
 

https://www.connexxion.nl/nl/nieuws/over-het-coronavirus/wijzigingen-haarlem-ijmond
https://www.connexxion.nl/nl/nieuws/over-het-coronavirus/wijzigingen-haarlem-ijmond


 

CDA 
Als het kan 1 vraag van het CDA voor het vragenuurtje van vanavond: 
 
"Steeds meer Haarlemse moslims willen begraven worden in Nederland. Door de uitbraak van de 
coronavirus is het momenteel zelfs onmogelijk om begraven te worden in het land van herkomst. 
Ziet het college hierin aanleiding om versneld in gesprek te gaan over het stichten van een 
Islamitische begraafplaats in Haarlem of de omgeving van Haarlem?" 
 
Hartelijke groet, 
Eva de Raadt 
CDA 
 

GLH 

Vragen GroenLinks Haarlem vragenuurtje: 

1.       Vanuit verschillende hoeken bereiken GroenLinks signalen dat een groot aantal 

aanbestedingen vanuit de overheid voorlopig ‘on hold’ worden gezet. Dit kan leiden tot 

krimp binnen verschillende branches. 

- Kan het college aangeven in hoeverre aanbestedingen gewoon doorgang vinden in 

Haarlem? Wat is het beleid hierin? 

2.       Door Corona bestaat het risico dat meer medewerkers van de gemeente Haarlem zich 

ziekmelden. Daarbij vraagt deze crisis en bestrijding daarvan nogal wat van onze organisatie 

- Kan het college aangeven in hoeverre en waar er op dit moment knelpunten ontstaan en 

waar knelpunten voorzien worden komende weken? 

-          In hoeverre gaan alle ‘normale’ werkzaamheden gewoon door? 

3.       Op de site https://www.haarlem.nl/nieuws/informatie-coronavirus/ Deelt de gemeente 

informatie over het coronavirus of hoe bijvoorbeeld een ondernemer om hulp van de 

gemeente kan vragen. 

- Hoe gaat het college ervoor zorgen dat voor de stad nog duidelijker wordt waar de juiste 

informatie vanuit de gemeente te vinden is? 

- Hoe gaat het college ervoor zorgen dat ook groepen die lastiger deze informatie tot zich 

kunnen nemen (die bijv de Nederlandse taal niet machtig zijn of visueel beperkt zijn ) ook 

deze informatie tot zich kunnen nemen? 

 
--  

 Met vriendelijke groet, 
Jasper Drost 

 

https://www.haarlem.nl/nieuws/informatie-coronavirus/

