TRANSCRIPT VAN HET VRAGENHALFUUR VAN GEMEENTE HAARLEM
d.d. 1 oktober 2020

Opening
1.

Vragenuur
De voorzitter: Zeker. Dames en heren, hartelijk welkom bij het vragenhalfuurtje van de Commissies. Het is
vandaag 1 oktober. Het is half vijf. Dit duurt tot maximaal vijf uur. Zoals al eerder aangegeven krijgt u om en
om de beurt om een vraag te stellen. Geen vervolgvragen, want ik wil graag dat iedereen aan de beurt komt,
en ik ga ook gelijk beginnen met mijnheer Frank Visser. Mijnheer Visser van de ChristenUnie over de wijkraad
Vijfhoek. Gaat uw gang.
De heer Visser: Dank u wel, voorzitter. Er is deze week wat communicatie geweest vanuit de wijkraad over het
contact met de wethouder over het autoluw maken of autovrij maken of wat dan ook van de Vijfhoek. En dat
de wijkraad eigenlijk heeft gezegd: we willen niet meer het gesprek aangaan. Onze vraag is eigenlijk: kan de
wethouder erop reageren? Heeft de wethouder contact gezocht met de wijkraad en hoe zit dat precies?
Wethouder Berkhout: Ja, dank. Nou, ik heb inderdaad in de Commissie, afgelopen Commissie Beheer,
toegezegd het gesprek met de wijkraad aan te gaan. Dat is nog niet gebeurd, dus ik heb naar aanleiding van
het artikel in de krant vandaag ook even gebeld met de voorzitter van de wijkraad, en we hebben gewoon
gezegd dat we volgende week eventjes coronaproof een kopje koffie gaan drinken op de Botermarkt, dus zo
gaan we het gesprek met elkaar.
De voorzitter: Mooi. Dan is de volgende vraag van de SP over de bewoners van HVO. Gaat uw gang.
Mevrouw Özogul-Özen: Ja, dank u wel, voorzitter. Afgelopen commissievergadering hebben vijf bewoners van
HVO/Querido ingesproken. De SP heeft de volgende vragen erover: 1. Heeft de wethouder zoals gevraagd
door de SP deze inspraakbijdrage teruggeluisterd? 2. Hoe kan iemand ruim drie maanden op de reservelijst
staan? En die reservelijst is op dit moment meer dan 20 mensen, dus in verband met corona wil ik ook weten
wat de wethouder gaat doen in de toekomst.
De voorzitter: Wethouder, gaat uw gang.
Wethouder Meijs: Ja, ik heb … De wethouder heeft de bijdrage teruggeluisterd. Ik moest toen naar een andere
vergadering, en daar volgt nog een schriftelijke reactie op de vragen die door de leden van de Commissie ook
gesteld zijn. En 2. Hoe kan het dat iemand ruim 3 maanden op de reservelijst staat? Ja, dat is echt een grote
druk op de voorzieningen. We hebben de Beijnes al moeten sluiten, zoals ik u toen heb medegedeeld in de
Commissie, en daardoor is het ook niet mogelijk om in de huidige voorzieningen bedden bij te plaatsen. Wij
komen op heel korte termijn terug om de capaciteit bij de maatschappelijke opvang te verhogen, zodat we
mensen die we nu op de reservelijst hebben direct kunnen plaatsen en een vast bed kunnen bieden. Daar
wordt u echt zo snel mogelijk over geïnformeerd.
De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we naar Trots Haarlem over de OZB.
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De heer Rijbroek: Johan Rijbroek, Trots Haarlem, goedenavond voorzitter. Wethouder Snoek die stelt in het
artikel van het Haarlems Dagblad dat de OZB 21 euro omhoog gaat. Er zijn natuurlijk ook andere geluiden uit
het land. Ik heb het uitgezocht met vergeleken de begroting 2020/21. Verschil is 21 euro. Daarmee de zes
procent stijging, maar er staat ook in de bestuursrapportage dat er ontwikkelingen zijn met corona. Blijft het
daarbij? Daar is ook een beetje verontrusting over.
De voorzitter: Wethouder.
De heer Snoek: Nou ja, ik weet niet waar het bij blijft. Dit …
De voorzitter: Oh wethouder, we hebben afgesproken om te blijven zitten vanwege corona en de verspreiding
van een eventueel virus. Dat is nieuw, maar fijn als u zich daar ook aan wil houden.
De heer Snoek: Waar het bij blijft weet je nooit, maar alles wat hier gebeurt wordt door u bepaald, dus als er
iets gebeurd dan hoort u het als eerste, want u gaat het vaststellen.
De heer Rijbroek: Dank u.
De voorzitter: Dan de ChristenUnie over digitale handtekeningen. Ik merk wel op dat dit onderwerp in het
presidium nog wordt besproken, dus ik wil u vragen: wilt u nog steeds uw vraag stellen of wilt u dat
afwachten?
De heer Visser: Ja, ik stel mijn vraag wel, en misschien heeft u al deel van het antwoord, maar ik hoop eigenlijk
dat mijn vorige vraag ertoe aanleiding is dat dit burgerinitiatief niet meer nodig is; dat goede gesprek op de
Botermarkt, maar de vraag die algemeen wordt gesteld vind ik wel een goede, van: hoe gaan we in coronatijd
om met burgerinitiatieven om coronaproof, ja, draagvlak van burgerinitiatieven aan te tonen. Heeft het
College er al over nagedacht, bijvoorbeeld over het toepassen van de hardheidsclausule? En kan er op korte
termijn – wellicht via het presidium, maar volgens mij wordt het via het College gedaan, maar ik weet niet –
daar duidelijkheid over komen?
De voorzitter: Wethouder Botter. Gaat uw gang.
Wethouder Botter: Ja, dank u wel. Wij zullen daar inderdaad op hele korte termijn op terugkomen. Zoals
aangegeven is het in het presidium aan de orde geweest, en wij zijn dat nu aan het uitzoeken. Wat we wel
kunnen aangeven is dat een mailtje alleen niet voldoet, dus daar zal een andere mogelijkheid voor moeten
worden gevonden, maar in dit specifieke geval waarvan u hoopt dat het misschien helemaal niet nodig is,
zullen wij in ieder geval een uitzondering maken.
De voorzitter: Mooi. Dan de SP. Mevrouw Özogul.
Mevrouw Özogul-Özen: Ja. Op 14 augustus zijn een aantal daklozen in een hotel geplaatst. Uit het verhaal
horen wij dat er niet wordt gecommuniceerd met deze daklozen en dat de BCT, HVO en de gemeente naar
elkaar verwijzen. Wethouder, wie is de contactpersoon, en gaat zij ook met de economische daklozen
communiceren? Ik heb nog een andere … Een vraag, voorzitter. Aangezien ik niet een vervolgvraag kan stellen
wilde ik nu gelijk die daarbij doen. Mag dat?
De voorzitter: Nou, vooruit.
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Mevrouw Özogul-Özen: Oké. Vandaag is een – met betrekking tot economisch daklozen – vandaag is een
uitspraak geweest bij de rechter, waarbij een gezin opvang geboden moet worden. Deze gezin zit sinds 7
augustus in een hotel, waarbij ze geen geld hebben voor babyvoeding, luiers en dergelijken. Ik zou graag van
de wethouder willen weten of er ook snel contact met deze mensen wordt opgenomen.
De voorzitter: Wethouder.
Wethouder Meijs: Dank u wel. De BCT, de Brede Centrale Toegang, heeft met enige regelmaat contact met de
hotels, en zowel met de economische daklozen die daaronder gehuisvest zijn. De economisch daklozen zonder
traject kunnen zich wenden tot de BCT als wel tot een sociaal wijkteam. Daar hebben we ook in de Commissie
al over gesproken. Het sociaal wijkteam kan ook ondersteuning bieden aan de economische daklozen. De
vraag die u stelt naar aanleiding van de uitspraak, daar kom ik schriftelijk op terug. Dat kan ik nu op dit
moment niet beantwoorden.
De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we naar Trots Haarlem over de ondersteuning.
De heer …: Dank u wel, voorzitter. De vraag is natuurlijk: zal extra ondersteuning geven aan de zwakkeren in
de samenleving, waar we ook mee zitten in Haarlem; collega die haalde het net al aan. Daklozen mensen met
een beperking. Heeft u daar al berichten van en bent u daar al mee bezig om de mensen extra te beschermen
eigenlijk, vandaag de dag ook alleenstaanden, dat daar extra aandacht voor is. Graag nu een antwoord.
Wethouder Roduner: Die vraag is volgens mij heel breed. Ja, wij doen heel veel voor kwetsbare en zwakkere
Haarlemse burgers. Dat doen we altijd al via Wmo, Sociale Basis, Participatiewet. Bijzonder in deze
coronacrisis zag je dat er ook nieuwe vormen waren om uiteindelijk ook die ontmoetingen via de Sociale Basis
door te laten gaan in aangepaste vorm. We hebben natuurlijk ook een hele nieuwe doelgroep gekregen
binnen de Participatiewet: de ZZP’ers, waarvoor we de verschillende Tozo-regelingen hebben uitgevoerd. Tozo
1, Tozo 2, Tozo 3. Ik verwacht ook een stijging in het minima aan het aantal mensen die tot een minimum
inkomen behoren. Nou, daar hebben we in de begroting een voorstel voor gedaan, om te zorgen dat we ook
die doelgroep met ons minimabeleid kunnen bereiken en daarmee ondersteunen. Voor de daklozen in de
coronacrisis hebben we ook extra opvang geregeld – de Beijneshal – dus ik heb het gevoel dat wij op zich goed
bezig zijn om de zwakkeren in de Haarlemse samenleving ook in deze coronacrisis te ondersteunen en zo goed
mogelijk deel te laten nemen aan de Haarlemse samenleving.
De voorzitter: Mooi. Dan gaan we weer naar de SP. Mevrouw Özogul, u heeft weer het woord.
Mevrouw Özogul-Özen: De trajecten van HVO laten al maanden op zich wachten. Kunt u zorgen dat er
informatie komt over alternatieve hulpverleningstrajecten voor daklozen binnen HVO en ook voor de
economische daklozen daar, want ze weten dat op dit moment niet. En vraag 5: wat zijn de kosten van een
verblijf in een hotel, en wat zijn de kosten van een verblijf in HVO, uitgesplitst in wel of geen traject. Dit willen
we weten omdat we dan willen kijken hoe dat zit met de financiële gegevens.
De voorzitter: Die laatste vraag is trouwens wel heel erg technisch. Die zou ik de volgende keer uit het lijstje
laten halen, maar ik ga hem nu aan de wethouder doorgeven.
Wethouder Meijs: Op de eerste vraag over de trajecten: inderdaad, door de coronacrisis en door het openen
van de derde locatie – de Beijneshal – hebben sommige trajecten in de maatschappelijke opvang van half
maart tot juni tijdelijk even gepauzeerd gestaan, omdat we de mensen moesten verdelen om op die drie
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locaties aanwezig te zijn. Dat heeft inderdaad geleid tot een achterstand. Er heeft wel inmiddels al een
inhaalslag plaatsgevonden, en de verwachting is dat nog een maand te gaan, dat we vanaf 1 november die
achterstand weer hebben ingelopen. Voor de trajectbegeleiding aan de economische daklozen heb ik u
verteld, hebben we een pilot. Die pilot wordt momenteel geëvalueerd, en op basis van deze pilot gaan we
kijken hoe we voor de toekomst uitbreiding voor de economische daklozen in de trajecten plaats kunnen laten
vinden, en op dit moment – nou ja, herhaling van mijn antwoord in vraag 1 – kunnen zij terecht bij het sociaal
wijkteam. En over de kosten. Dat is inderdaad een vrij technische verhandeling. Ik heb het hier wel. De kosten
van een hotel variëren tussen de 60 en de 100 euro per nacht, exclusief maaltijden. Het verblijf bij
HVO/Querido kost circa 40 euro per persoon per nacht, exclusief de hoge kosten van de beveiliging. De eigen
bijdrage van beide locaties is 5,75 per persoon per nacht, en de kosten van trajectbegeleiding in het OGZZ zijn
… Of het OGGZ zijn 24,15 euro per persoon per etmaal, en de kosten van de pilot van de trajectbegeleiding
van de economische daklozen is 16,10 euro per persoon per etmaal. Voor zover.
De voorzitter: Mooi, dank u wel. Dan het woord aan Trots Haarlem. Mijnheer Amand.
De heer Rijbroek: Ik neem het even over, sorry. Johan Rijbroek, Trots Haarlem.
De voorzitter: Gaat uw gang.
De heer Rijbroek: Kan de wethouder aangeven hoe lang de wachtlijst is van het verlenen van
parkeervergunningen, en wat daarvan de oorzaken zijn. Hoe denkt men dit op te lossen?
Wethouder Berkhout: We hebben geen vergunningenplafonds, en ook geen wachtlijsten.
De voorzitter: Mooi, dank u wel. Dan GroenLinks Haarlem. Mevrouw Oosterbroek, u heeft het woord.
Mevrouw Oosterbroek: Bedankt, voorzitter. Nou, nu mijnheer Rutte heeft gevraagd of iedereen een
mondkapje wil dragen in een openbaar gebouw, gaan we dat waarschijnlijk wellicht ook faciliteren vanuit de
gemeente Haarlem. Is het College op de hoogte van de mooie bedrijven, zoals Sur Atelier, waar je mondkapjes
kan kopen die gemaakt zijn door nieuwe Haarlemmers, of het bedrijf BMS Auto- en Projectstoffering, die in
bulk Hollandse mondkapjes verkoopt vanuit Haarlem. Hoe zorgt het College voor de duurzame inkoop van
onze mondkapjes?
De voorzitter: Burgemeester, gaat uw gang.
Burgemeester Wienen: Ja, dank u wel.
De heer …: ‘…’.
Burgemeester Wienen: Jij wil er iets over zeggen?
De heer …: Nee hoor. Nee.
Burgemeester Wienen: Van mij mag het. Oh. Nee, als de mondkapjesplicht wordt ingevoerd dan wordt de
grootste opgave om ervoor te zorgen dat er gigantische aantallen mondkapjes die dan nodig zijn, dat die ook
beschikbaar komen. Eerlijk gezegd denk ik dat het eerlijke antwoord gewoon is dat er helemaal niet gekeken
zal worden van: ja, is dit nou de meest duurzame of niet. Het gaat om miljoenen mondkapjes die beschikbaar
moeten zijn, en wij moeten dan zorgen dat die miljoenen … Althans wij, de overheid moet dan zorgen dat die
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miljoenen mondkapjes ook beschikbaar zijn en niet ten koste gaan van degenen die er echt volstrekt op
aangewezen zijn. Dus ik snap de vraag. Wij zijn bekend met de voorbeelden die u noemt, en voor zover het
ons mogelijk is om die te stimuleren zullen we het zeker doen, maar de echte vraag is: hoe zorgen we dat we
voldoende mondkapjes überhaupt krijgen.
De voorzitter: Mooi, dank u wel.
Sluiting
De voorzitter: Nou, dames en heren. Dan zijn we aan het einde gekomen van dit vragenhalfuurtje. Keurig
binnen de tijd. Het leukste moment van de dag is geweest wat mij betreft. Ik wens u een fijne avond toe.
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