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TRANSCRIPT VAN DE VERGADERING VRAGENUUR VAN GEMEENTE HAARLEM 

d.d. 12 november 2020 

 

Opening 

Vragenhalfuur 

De voorzitter: Dames en heren, hartelijk welkom bij het vragenhalfuurtje voorafgaand aan de commissies op 

12 november 2020. We hebben met deelvragen erbij 42 vragen, en 30 minuten. Dat is dus een uitdaging. Dus 

ik vraag u, zoals altijd, om uw vragen werkelijk kort te stellen. En aan de beantwoorders om zo kort mogelijk te 

reageren. En hopelijk komen we dan een heel end op weg. Ik ga dan ook snel beginnen, en ik begin met de 

ChristenUnie. Gaat uw gang.  

De heer Visser: Dank u wel voorzitter. Ik was allereerst aangenaam verrast deze week om de burgemeester op 

het sinterklaasjournaal te zien. En ik heb begrepen dat er kleurplaten bij hem kunnen worden ingeleverd, dus 

hij krijgt ze straks van mijn kinderen en dan kan hij ze door gaan sturen. Nu de vraag voor de wethouder 

Snoek. Voorzitter, zaterdag stond er een lange rij bij het Milieuplein Spaarnelanden. Gebeurt wel vaker. Maar 

wat ik nu hoorde was dat mensen drie kwartier voor sluitingstijd zich meldden, in de rij stonden, en toen ze 

bijna aan de beurt werden, werden weggestuurd omdat het Milieuplein dicht ging. Ik neem toch aan dat de 

wethouder het met mij eens is dat dat niet kan. Bij de supermarkt krijg je keurig te horen wie de laatste in de 

rij staan, en anders kan je al eerder weggaan. Maar is de wethouder bereidt. 

De voorzitter: Mijnheer Visser, u geeft nou een prachtig voorbeeld van hoe ik het niet wil. Gewoon een korte 

vraag, en dan kan de burgemeester kort antwoorden.  

De heer Visser: Excuus. Is de wethouder bereidt meer servicegericht hier te werken, en dat mensen niet zo 

lang in de rij hoeven te staan. Openingstijden eventueel te verruimen. En dan wat medewerkers die 

normaalgesproken doordeweeks werken, misschien op zaterdag in te zetten. Want ik hoor dat vandaag het er 

helemaal leeg was, en er heel veel medewerkers waren.  

Wethouder Snoek: Ja, dank u wel. Nou goed dan ook als mensen niet allemaal tegelijkertijd in het weekend 

gaan, maar ook af en toe doordeweeks. De casus die u beschrijft, zo moet het natuurlijk niet. Als het goed gaat 

dan krijgen de mensen in de rij worden geholpen, en op het moment dat mensen aansluiten die niet meer 

geholpen kunnen worden, worden ze daarover geïnformeerd. Dus de casus die u beschrijft, dat is hoe het niet 

moet gaan. Maar we zijn erop ingericht dat op het moment dat mensen in de rij aansluiten, en de ervaring is 

die gaan niet meer geholpen worden, dat de mensen dan actief geïnformeerd worden.  

De voorzitter: Dan gaan we naar de SP, over de daklozen. 

De heer Bloem: Op woensdag, gisteren, is de opvang voor daklozen op de Aurora vrijgekomen, de boot. 

Hebben alle daklozen nu een plek om overdag ook naar binnen te gaan? Is er nu voor alle daklozen in Haarlem 

plek om te slapen? Zijn er geen wachtlijsten meer? Is de opvang nu ook open voor mensen die normaal geen 

recht hierop hebben, conform de oproep van de regering hierover? En dan gerelateerde vraag. Wanneer een 

handhaver in de avond een dakloze laat vertrekken van een plek waar hij niet mag slapen, kan de handhaver 

geen hulp inschakelen om deze persoon een slaapplek aan te bieden. Dat is natuurlijk geen oplossing. 
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Eventuele overlast verplaatst zich, en de dakloze heeft geen slaapplek. Is het college bereidt hier verandering 

in aan te brengen? 

De voorzitter: Wethouder, gaat uw gang.  

Wethouder Meijs: Dank u wel. Vier vragen. De eerste, de locaties voor de nachtopvang zijn op dit moment ook 

geopend voor 24-uurs opvang. De tweede vraag, is er nu voor alle daklozen een plek om te slapen? In principe 

is met de opening van de Aurora die vergroot. En hebben we een verruiming van de opvangcapaciteiten. De 

BCT, zoals het normaal is, beoordeeld waar iemand gegeven zijn situatie kan slapen. We hebben nog mogelijke 

reserveplekken, dus dat houden we ook open, omdat op het laatste moment mensen zich afmelden. Dus dan 

kunnen mensen op de reservelijst ook toegang hebben. Dus in principe hebben we voor iedereen een plek. Is 

de opvang ook open voor mensen die daar geen recht op hebben? Wij hebben de opvang geopend zoals de 

oproep staat. In uw vraag, beluister ik, is dat dan ook voor mensen met een schorsing bijvoorbeeld? Die vallen 

niet onder die groep niet recht hebbende. Daar hebben we weer time-out bedden voor. En de laatste, voor de 

handhaver. Als die in geval van zorgen over een dakloze in de avonduren kan schakelen met de politie, dan 

kan die betreffende persoon ook één nacht ondergebracht worden, en moet zich dan de dag daarna weer bij 

de BCT melden. En dan gaat de normale procedure in gang.  

De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we naar Trots. 

De heer Bloem: Voorzitter, een korte aanvullende vraag.  

De voorzitter: Nee, nee, dat doen we niet.  

De heer Bloem: Ik heb geen antwoord gekregen op de vraag, want ik stel een korte vraag. Namelijk, is er wel 

of geen wachtlijst. En dat is ja of nee namelijk, het is een gesloten vraag.  

Wethouder Meijs: Wat ik zei. De wachtlijst is volgens mij opgeheven, want ik zei we hebben weleens 

reservelijsten. Dus dan staan mensen in principe op een wachtlijst. En die vervalt op het moment dat daar dus 

’s avonds iemand zich niet meldt voor tienen. En dan kunnen de mensen op die lijst alsnog naar binnen.  

De heer Bloem: Dat is een nee dus. Oké, duidelijk.  

De voorzitter: Dan gaan we naar Trots, over de coronaspoedwet.  

De heer Rijbroek: Dank u wel voorzitter. Gericht aan burgemeester Wienen. We hebben een kleine week 

geleden hebben we de laatste versie van de noodverordening gekregen, coronaspoedwet, die ingaat per 23 

november. Veel onduidelijk. Ik weet niet of de burgemeester weet, voor zover dat van toepassing is, van 

invloed op ons beleid, het bestuur voor het college, en de gemeenteraad voor de uitvoering van zijn 

werkzaamheden eventueel voor de burgers van Haarlem. Dank u wel.  

De voorzitter: U had nog meer vragen begreep ik, dus klopt dat? Of is dit uw vraag? Want dan, dat vind ik ook 

uitstekend.  

De heer Rijbroek: Ik heb hem even samengevat.  

De voorzitter: O nou, dat is uitstekend. Burgemeester Wienen, gaat uw gang.  
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Burgemeester Wienen: Ja. Dank u wel. Zeker hebben we die informatie. Er is ook een brief gestuurd naar de 

gemeenteraad met zeg maar een overzicht van hoe het eruit ziet. En ik zal straks in de commissie Bestuur 

voorstellen om dat ook zo snel mogelijk te agenderen, zodat we er met elkaar verder over kunnen spreken. 

Belangrijkste punt voor de gemeente, dat is dat de maatregelen die het kabinet neemt niet meer via een 

aanwijzing en een noodverordening worden opgelegd, maar rechtstreeks geldigheid hebben. Dus dat betekent 

niet meer via de veiligheidsregio. En dat er tevens wordt aangegeven hoeveel ruimte er eventueel is voor 

lokaal maatwerk. En daarover wil ik graag met de commissie Bestuur afspraken maken hoe wij daarmee 

omgaan.  

De heer …: Dank u wel voor de … 

De voorzitter: Dan gaan we naar de VVD, over ondergrondse containers.  

De heer Kessel: In het verleden hebben we als gemeenteraad ervoor gekozen om zoveel mogelijk 

ondergrondse containers te plaatsen. Nu valt het ons op dat de laatste tijd er weer vaker bovengrondse 

containers geplaatst worden. Is hier sprake van een beleidswijziging, waarvan de raad toevallig nog niet is 

geïnformeerd? Of is dit een incidenteel geval?  

Wethouder Snoek: In 2016 was het uitgangspunt om meteen zoveel mogelijk ondergrondse containers voor 

restafval te vervangen door ondergrondse containers voor grondstoffen. En we hebben gemerkt dat in de 

overgang en zeg maar de snelheid waarmee ook de inwoners hun restafval terugbrengen, dat dat minder snel 

gaat. Dus dat het niet mogelijk is gebleken om één op één de restafvalcontainers te vervangen door 

alternatieve grondstoffen. Dat betekent dat we tijdelijk, want dat blijft wel het eindbeeld, extra 

grondstofcontainers bij moeten plaatsen. Die worden bovengronds bijgeplaatst. En daar bent u in over in de 

informatienota van najaar 2019, ik heb hier ook een nummer maar dat bespaar ik u, over geïnformeerd, 

omdat daar ook staat dat voornamelijk bovengrondse containers worden bijgeplaatst. Het eindbeeld blijft 

zoveel mogelijk ondergronds, dus ook bij herinrichting et cetera kunnen we wel eerder ondergronds gaan. 

Maar in de tussenfase klopt het dat met name bijvoorbeeld ook in de binnenstad, waar weinig ruimte is, 

bovengrondse containers nu geplaatst worden. We, o nou heel kort nog. We spreken later vandaag ook nog 

over de druk op de containers. Die is ook hoog. Dus ik snap ook dat mensen het soms vervelend vinden. Maar 

ze zijn ook hard nodig.  

De voorzitter: Dan gaan we naar GroenLinks Haarlem, over greenwave.  

Mevrouw Schneiders-Spoor: Dank u wel. Vraag voor wethouder Berkhout. Wij hebben gelezen in het Haarlems 

Dagblad dat er een Green Wave boot is gebouwd, en dat die, dat dat een mooi initiatief was om vervoer van 

pakketjes en ander stukgoed vanuit de Waarderpolder naar het centrum te verzorgen. We hebben ook 

gelezen dat de wethouder dat initiatief blijkbaar niet met beide armen heeft omarmd, maar dat de boot nu 

naar Gent gaat. Kan de wethouder uitleggen waarom de Green Wave niet in Haarlem gaat varen, terwijl het zo 

mooi zou passen in onze GD6 programma? 

Wethouder Berkhout: Ja dank u wel voorzitter. Nou, niet met beide armen. Ik was er niet bij dat de boot hier 

door het Spaarne voer. Dat klopt inderdaad. Ik zat in het college. Maar dit, het initiatiefvervoer over water dat 

dragen we een ongelooflijk warm hart toe. U kunt ook in het convenant Waarderpolder zien dat wij echt 

stappen willen zetten om juist daar zo’n locatie te realiseren. Ook zien we kansen voor Spaarnelanden, om 

juist het afval over het water naar de Waarderpolder te brengen. Dus er zijn meerdere manieren om deze, ja 

nieuwe manier van vervoer over water te gaan realiseren. Het is wel zo dat we daar op dit moment nog niet 
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echt middelen voor hebben, dus zullen we dat ook via subsidies moeten doen. Dus Green Wave is een mooi 

initiatief. We hebben echt ook al goede gesprekken met Inholland. En ik heb ook nog even gesproken met de 

initiatiefnemers naar aanleiding van het krantenartikel. Maar we zetten dus op meerdere sporen in, en dat 

kunt u als eerste ook terugzien in het convenant Waarderpolder.  

De voorzitter: Dank u wel. Gaan we naar Jouw Haarlem, over busjes van zelfstandige ondernemers.  

De heer Aynan: Ja dank u wel voorzitter. Er wordt in de stad flink gebouwd en verbouwd. En dat kan je goed 

zien. En voorzitter, vooral bij de verbouwingen zijn zelfstandige ondernemers zoals elektriciens en loodgieters 

direct afhankelijk van hun busje. En ja, nu kunnen ze dat niet voor de deur zetten. Onze vraag is, is daar een 

ontheffing voor mogelijk? 

Wethouder Berkhout: Ja dat is mogelijk. Er is nu al een tijdelijke ontheffing mogelijk als er werkzaamheden 

uitgevoerd worden. Het nadeel daarvan is dat je die wel moet afhalen in de publiekshal. En in de toekomst, we 

zijn bezig om het systeem aan te passen, moet dat ook gewoon mogelijk zijn om die ontheffing digitaal te 

krijgen. Maar het is al mogelijk. 

De heer Aynan: Voor de duidelijkheid voorzitter, dus het is mogelijk om bij bijvoorbeeld als je een … 

Wethouder Berkhout: Een tijdelijke ontheffing voor een klus ja.  

De heer Aynan: Ja, voor echt bij de deur parkeren. Dus niet een parkeerplaats.  

Wethouder Berkhout: Ja volgens mij is dat gewoon ook echt ter plekke mogelijk.  

De heer Aynan: Nou perfect voorzitter, hartstikke bedankt.  

Wethouder Berkhout: Nou ja, dus nog niet perfect, want je moet het nog wel bij het loket afhalen.  

De heer Aynan: En, ja en, maar daar gaan we het straks over hebben, modernisering parkeren. Het is de 

bedoeling dat je dat inderdaad via internet kunt aanvragen straks.  

Wethouder Berkhout: Ja.  

De heer Aynan: Ja, helemaal goed.  

De voorzitter: Dan gaan we naar de ChristenUnie, over prostitutie en de coronagolf. 

De heer Visser: Ja voorzitter, ik zal de inleiding even weglaten want die heeft u kunnen lezen. Ik zal gelijk mijn 

vraag doen. Welke mogelijkheden ziet het college om via maatwerkbudget of maatwerkoplossingen de groep 

mannen en vrouwen in de prostitutie in deze tijd te steunen? Volstaat die voor het huidige 

coronasteunpakket? En zo nee, kan het college het Rijk hiervan op de hoogte brengen? En het tweede is, heeft 

het college zicht op de behoefte bij deze doelgroep aan uitstapprogramma’s op dit moment? Wij kunnen ons 

namelijk voorstellen dat in deze tijd die behoefte groter is dan de afgelopen jaren. En wij vinden het belangrijk 

dat deze mensen, wanneer ze eenmaal de stap hebben genomen en aangegeven hebben te willen stoppen, 

niet hiervoor op een wachtlijst komen maar direct worden geholpen. Zijn hiervoor voldoende middelen 

beschikbaar?  
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De voorzitter: Wethouder, gaat uw gang. Of burgemeester. 

Burgemeester Wienen: Dat ben ik in dit geval. Dank u wel. Er zijn voor sekswerkers dezelfde regelingen als 

voor anderen. ZZP’ers kunnen gebruik maken van de Tozo steunpakket. De werknemers met een 

arbeidscontract komen in aanmerking voor een WW-uitkering. En dan zijn er ook nog mensen die in een 

Opting-in regeling vallen, dat is een aparte regeling. Die komen niet in aanmerking voor de ZZP-regeling, maar 

die kunnen gewoon bijstand krijgen. Ja, dat is het pakket zoals het eruit ziet.  

De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we naar de Partij van de Arbeid, over scooters. Deelscooters. Ik wil u er 

wel op wijzen, er is een, net een raadsinformatiebrief ook over geweest. En uw vragen zijn behoorlijk 

technisch. Dus als u ze wilt stellen, dan hoop ik niet allemaal. Maar gaat uw gang.  

De heer Abbasi: Dank u wel voorzitter. Dan hou ik het bij één vraag. En dat is, waarom is er niet met de 

commissie Beheer besproken dat er in Haarlem een nieuwe elektrische deelscooterdienst actief is? 

De voorzitter: Wethouder.  

Wethouder Berkhout: Ja, hier is dus, u heeft een raadsinformatiebrief hierover ontvangen. Daarin wordt ook 

aangegeven dat dit niet iets is wat wij kunnen tegenhouden op dit moment. Dus vandaar ook dat we 

uiteindelijk pleiten voor opname van een vergunning systeem in de APV. Dus wat dat betreft kan een 

initiatiefnemer dat gewoon starten, zoals we dat eerder misschien met Yo Bike hebben gezien. Tegelijkertijd 

kunt u wel zien hoe we daarmee omgaan in de raadsinformatiebrief die bij de stukken is gevoegd.  

De voorzitter: Zonder een duit in het zakje te willen doen ben ik het wel met mijnheer Abbasi eens, dat die 

brief is natuurlijk zat gisteren bij de stukken. Dat is wel rijkelijk laat als nu de scooters al rondrijden. Dan snap 

ik wel dat er zoveel vragen komen. We gaan verder. Trots Haarlem. 

De heer Amand: Ja voorzitter, dank u wel. Eén vraag, en een korte. Siervuurwerk, is dat toegestaan? Sterretjes 

zijn toegestaan, dus vuurwerk misschien ook? Dus graag een antwoord van de burgemeester.  

De voorzitter: Ja die is technisch. Wat mij betreft kan die ook technisch worden afgedaan. Maar burgemeester.  

Burgemeester Wienen: Ja, op dit moment is een deel van het siervuurwerk toegestaan. Vanaf 1 december 

geldt een verbod voor consumenten op bezit en afsteken van een aantal vuurwerkproducten uit categorie 3. 

Dat zijn knalvuurwerk, knalstrengen, vuurpijlen en enkelschotsbuizen. En ik hoop dat u dan precies weet waar 

u aan toe bent. Er is op dit moment mogelijk overigens sprake van een algeheel verbod, waarbij alleen 

categorie 1 nog zou zijn toegestaan. En dat zijn zeg maar de sterretjes.  

De voorzitter: Dank u wel. Gaan we door naar de VVD, wederom over papiercontainers.  

De heer Aerssens: Ja van de wijken Scheepmakersdijk en de Burgwal krijgen we vaker weer berichten dat de 

papiercontainers overvol blijken te zijn. En dat die niet frequent genoeg geleegd worden. Is het college ervan 

op de hoogte, en wat kunnen we daaraan gaan doen?  

Wethouder Snoek: Ja. Het college is daarvan op de hoogte. Ik gaf u net al aan, we zien de druk op de 

containers inderdaad ook nog steeds als gevolg van het vele thuiswerken. We kunnen, Spaarnelanden zet daar 

extra op in. En als er plekken zijn waar het vaker zich voordoet, soms is het ook het geval dat de container niet 
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vol is, maar dat het karton niet klein genoeg gemaakt wordt, dat hij vol lijkt te zitten. Dan kunnen we deze 

aanmelden voor de zogenaamde hotspot locaties, zodat die extra vaak gecontroleerd worden.  

De voorzitter: Dank u wel. Gaan we door naar Jouw Haarlem, over zwerfafval. 

De heer Aynan: Ja voorzitter, het lijkt wel of we afgestemd hebben, maar daar is echt geen sprake van. Ja wij 

krijgen ook berichten, trouwens dat hebben we ook zelf kunnen waarnemen, dat er, ja dat de zwerfafval 

toeneemt. Misschien heeft het ook met corona te maken. Maar voorzitter, onze vraag is, bereiken dat soort 

berichten ook het college? En zo ja, wordt er wat aan gedaan? 

Wethouder Snoek: Ja, in lijn eigenlijk ook met de vraag van de VVD. We zien dat beeld, de openbare ruimte 

wordt intensiever gebruikt omdat allerlei locaties binnen niet beschikbaar zijn. Dus we zien ook meer 

zwerfafval ontstaan. Spaarnelanden zet daar ook op in. Maar je ziet gewoon door die hogere druk ook meer 

zwerfafval op straat. Overigens wordt de vereiste beeldkwaliteit op de plekken, dat monitoren we, wordt nog 

wel ook gehaald. Maar ook hiervoor geldt, als er plekken zijn waar standaard gewoon echt heel veel troep is, 

kunnen we die aanmelden voor de zogenaamde hotspot locatie, en daar extra inzet op plegen.  

De voorzitter: Nee, liever niet. 

De heer Aynan: Liever niet, maar wie meldt zo’n hotspot aan? Kunnen wij daar nog iets mee doen? 

Wethouder Snoek: Nou bewoners kunnen dat doen, maar als u zegt van, en dat geldt eigenlijk ook voor de 

VVD, als u locaties heeft dan kunt u ze bij mij melden. En dan zorg ik dat ze daarvoor aangemeld worden.  

De voorzitter: Hotspotline. Oké. Dan gaan we naar Trots Haarlem, over fraude. 

De heer Raadt: Ja voorzitter. Die vraag die hebben wij gesteld en dan kregen we het advies om die als artikel 

38 te stellen, dus die hebben wij als artikel 38 gesteld. En het lijkt me dan handig om het te combineren met 

wat nu bij de ingekomen stukken staat van Bestuur, dat rapport over digitale veiligheid. Dus deze vraag vervalt 

hier.  

De voorzitter: Fijn, dank u wel. Dan gaan we door naar de VVD, over verklaringen rondom homoseksuele 

identiteit.  

De heer Aerssens: Ja, dank u. Recent is er heel veel ophef geweest over verklaringen die gevraagd werden 

vanuit scholen aan ouders om te ondertekenen, om een homoseksuele identiteit af te wijzen. De vraag is, zijn 

er in Haarlem ook scholen die een dergelijke verklaring eisen? 

De voorzitter: Wethouder. 

Wethouder Meijs: Ik neem aan voor de heer Botter, maar dat is ons niet bekend. Dat zijn vooral scholen van 

reformatorische scholen, en die hebben we niet in Haarlem. Maar het onderwerp wordt in ieder geval ook 

geagendeerd in de reguliere afspraken die we hebben met de scholen.  

De voorzitter: Prima. Gaan we naar Jouw Haarlem, over groepsgrootte en boa’s.  
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De heer Aynan: Voorzitter, ik hoorde de burgemeester net zeggen dat hij coronamaatregelen en dergelijke 

gaat bespreken in commissie Bestuur. En als hij, ik weet niet of hij het gepaster vindt om deze vraag hier te 

behandelen of in commissie Bestuur? Maximale groepsgrootte van twee mensen voorzitter.  

De voorzitter: Burgemeester, ik laat het even aan u.  

Burgemeester Wienen: Ja, als u een vraag stelt wil ik wel antwoord geven.  

De heer Aynan: Oké, dan stel ik hem gewoon voorzitter. We hebben van de BOA bond en de politiebond in de 

media kunnen vernemen dat ze die maximale groepsgrootte van twee mensen eigenlijk een beetje onzin 

vinden. En dat ze daar dus ook niet proactief op gaan handhaven. Onze vraag is, hoe staat de Haarlemse 

handhaving daarin?  

De voorzitter: Burgemeester.  

Burgemeester Wienen: Nou, ik kan het op zich goed vinden met de BOA bond, heb ik zo nu en dan gesprekken 

mee. Ook politiebonden. Maar ik vind dit soort uitspraken zijn niet meer van doorgeven wat zij horen van 

leden. En voor mij heeft het verder geen betekenis, want ik vind het echt uitermate kwalijk dat de suggestie 

gewekt wordt dat hier vakbonden bepalen waarop wordt gehandhaafd. En niet het gezag. Volgens mij hoort 

dat bij het gezag. Als dan de vraag is van hoe zit dat in Haarlem? Er wordt door de Haarlemse handhavers 

zorgvuldig omgegaan. Daar waar je dingen tegenkomt waarvan je zegt van joh dat kan echt niet, daar wordt 

gewaarschuwd, en eventueel ook boetes opgelegd. Het zal duidelijk zijn dat dit niet één van de maatregelen is 

waar je direct begint met officiële, maar waar je een opmerking maakt. En over het algemeen heeft dat ook 

effect.  

De voorzitter: Dan ga ik door naar de VVD, over de gedempte Oostersingelgracht.  

De heer Aerssens: Ja tijdens de afgelopen raad is er een motie aangenomen over de gedempte 

Oostersingelgracht, die veel commotie heeft veroorzaakt in onder andere Schalkwijk en bij de Industrie Kring. 

Is het college bereid om even pas op de plaats te maken, de motie voorlopig niet uit te voeren, en deze 

plannen ordelijk in de commissie te bespreken alvorens dit uit te voeren? 

Wethouder Berkhout: Nou de motie is pas een week oud, nog niet eens volgens mij. Maar, dus het zou wel, 

dan zouden we echt wel ook record speed zo’n motie afhandelen. Maar volgens mij kunt u gewoon heel erg 

kijken naar het antwoord wat wij toentertijd ook op de motie hebben gegeven. En toentertijd, bedoel ik dus 

vorige week. Het is de ambitie van het college om de gedempte Oostersingelgracht te vergroenen. Maar hoe 

we dit moeten doen dat vraagt wel wat tijd. De reden is dat we de samenhang zien. En dat beschrijven we 

ook. En ik denk ook dat u daarop doelt. Het heeft een rol in het mobiliteitssysteem. En het geldt eveneens 

voor de Amerikaweg/Schipholweg. Die kunnen we ook niet los zien van de ontwikkelingen in dat gebied. Aan 

de ene kant het OV-knooppunt, maar aan de andere kant ook de woningbouw. Dus in dat perspectief moet u 

het afwegen. En daarom heeft het college ook gezegd, neem dit mee bij het mobiliteitsbeleid.  

De voorzitter: Gaan we naar Jouw Haarlem. Over coronabonus.  

De heer Aynan: Ja. Ik blijf even bij de handhaving. Verschillende gemeentes, ook onze buurtgemeentes 

Hillegom en Amsterdam, ik geloof zelfs Velsen, die hebben ook vanwege ja de coronamaatregelen zeg maar, 
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de ja hoe moet ik het zeggen, de verhevigde inzet van handhavers hebben ze een bonus uitgekeerd van om en 

nabij de € 300. En onze vraag is, gaat Haarlem dat ook doen? 

De voorzitter: Burgemeester.  

Burgemeester Wienen: Ja. Haarlem heeft voor medewerkers die bijzondere extra inspanningen verrichten in 

verband met corona binnen het beloningssysteem de mogelijkheid van bonussen, en ook de boa’s zijn daar 

onderdeel van. En krijgen inderdaad ook een vergoeding in Haarlem.  

De voorzitter: Mooi. Dan gaan we naar Trots Haarlem, over winkelcentrum Schalkwijk en toiletten.  

De heer Raadt: Ja het goede nieuws is natuurlijk dat er een toilet is gekomen op de Grote Markt, maar 

waarom is er dan geen toilet gekomen bijvoorbeeld in winkelcentrum Schalkwijk. Want weet u waar u dan 

naar de toilet kan als het 16.15 uur is geweest? 

De voorzitter: Wethouder Snoek. 

Wethouder Snoek: De laatste vraag is nee. Dus 16.15 uur weet ik niet precies.  

De heer Raadt: Het antwoord is nergens. 

Wethouder Snoek: Dat de toiletten bij de horeca gesloten zijn nu. Er is wel één openbaar toilet binnen 

winkelcentrum Schalkwijk, of in ieder geval, bij de naastgelegen parkeergarage. Als die om 16.15 uur dicht is 

dan kan dat. De kar bij het centrum is gekomen ook in relatie tot de drukte bij de markt, en ook in overleg met 

de ondernemers daar. En ik denk dat we de situatie bij winkelcentrum Schalkwijk, als er een verzoek komt 

vanuit bijvoorbeeld de ondernemers daar, dat we daar ook over in gesprek kunnen gaan. Ook even afwachten, 

als de horeca snel weer open kan, kunnen ook de toiletten daar weer gebruikt worden. Dus het is ook een 

beetje de vraag hoe lang die situatie zich zal aanhouden.  

De voorzitter: Dan Trots over de statushouders.  

De heer Amand: Ja voorzitter. Wij krijgen steeds meer berichten, statushouders krijgen ze nog steeds voorrang 

op de huizenmarkt in Haarlem? Ja of nee? 

Wethouder Meijs: Volgens mij heeft u die vraag al een keer eerder aan mij gesteld. En de huisvesting van 

vergunninghouders is een wettelijke taak. Zo is dat ook belegd in Haarlem. Gemeentes zijn verplicht om 

huisvesting te bieden aan vergunningshouders. Zo hebben we dat ook georganiseerd. Ook in onze 

Huisvestingverordening. En zijn zij ook opgenomen als urgente groep. Dus ja.  

De voorzitter: Trots Haarlem, over fietsenstalling in de binnenstad.  

De heer Raadt: Nou, vervolgvraag voorzitter. Want we hebben natuurlijk ook recent gehoord dat we volgend 

jaar 27.000 asielzoekers moeten opnemen, alle gemeentes.  

De voorzitter: Nee. Nee dit gaan we niet doen.  

De heer Raadt: En dat er een verdubbeling komt.  
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De voorzitter: Kijk, nee, nee, nee. We gaan geen vervolgvraag stellen.  

De heer Raadt: Waarom niet? Dat werd daarnet ook gedaan bij Jouw Haarlem? 

De voorzitter: U mag gewoon de vraag stellen die u heeft aangereikt.  

De heer Raadt: Dat werd net toch daarnet ook gedaan voorzitter, een vervolgvraag? 

De voorzitter: Nee, dat was een andere situatie. En die heb ik toen toegestaan. U heeft nog vijf vragen staan 

dus gaat u alstublieft verder met uw eigen vragen.  

De heer Raadt: Hoe anders was die situatie dan? 

De voorzitter: Ik ben echt in een goede bui, want we gaan dit halen. Dus als u nou meewerkt dan kunnen we 

uw vijf vragen ook nog stellen. Kom. Trots, over fietsenstallingen. 

De heer Amand: Voorzitter, nogmaals weer de vraag over de fietsenstallingen. We horen natuurlijk iedereen 

die wil graag zijn fiets kwijt, maar het weekend wordt het overal weer slechter en beroerder. Wat is nou de 

oplossing? Ja, de oplossing is nieuwe fietsenstallingen. Maar wanneer komen die? Aan de wethouder, 

Berkhout denk ik dat die gaat antwoorden. Hoop ik dat hij een positief bericht geeft.  

Wethouder Berkhout: Ja. Nee, er komen fietsenstallingen. Zeker. U heeft Actieplan Fiets gezien. U heeft ook 

de informatienota gezien over het Houplein. We focussen op de hotspots in de stad. Dus Houtplein, 

Botermarkt, Nieuwe Groenmarkt. En Botermarkt, daar zijn we natuurlijk over in gesprek met ASR, de huidige 

eigenaar van oude Hudson’s Bay. En daar hopen we op, snel op witte rook. En dan kunnen we ook stappen 

zetten met de Nieuwe Groenmarkt. Dus dat zijn de plekken waar fietsstallingen zijn gepland.  

De heer Amand: Een vraag nog. Kunt u zeggen wat voor termijn wethouder? 

De voorzitter: Nee.  

Wethouder Berkhout: Nee. Maar u bent echt, u bent de eerste die het hoort.  

De voorzitter: Nou, mooie toezegging. Trots Haarlem, over Mr. Bigg.  

De heer Amand: Ja, jammer genoeg is het allemaal een beetje negatief verlopen met Mr. Bigg. Maar ik krijg 

wel de berichten dat de eigenaar aangifte wou doen, en dat het hem geweigerd werd. Kan de burgemeester 

daar een toelichting op geven? 

De voorzitter: Nou, ik betwijfel dat. Maar burgemeester. 

Burgemeester Wienen: Nou, in de eerste plaats heet die hond trouwens Bigg met twee g’s. Vervolgens, als 

iemand wegens een strafbaar feit iets plaatsvindt, een vervolging wordt ingesteld, dan kan je daar niet 

aangifte tegen doen. Ook niet als dat wordt geseponeerd. Maar je kunt wel een klacht indienen. Dus dat is de 

aangewezen weg. Aangifte doen kan niet bij dit soort zaken. Je kunt hooguit een klacht indienen. En dat kan.  

De voorzitter: Dan gaan we naar Trots Haarlem, over de digitale sessies van Domus Plus. 
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De heer Raadt: Ja. De vraag is, wat vond u daar van de interactiemogelijkheden met de bewoners? Er waren 

527 mensen online, en er werden vijf vragen vanuit de bewoners beantwoord. Vond u dat voldoende? Hoe 

kijkt u erop terug? 

Wethouder Meijs: Maandagavond is er inderdaad een digitale bijeenkomst geweest om geïnteresseerde 

Haarlemmers te informeren over de Domus Plus en de Skaeve Huse. En de luisteraars konden inloggen, 

konden ook via de chatfunctie vragen stellen. Er is een stroom aan vragen geweest. Voor zover wij de vragen 

niet konden beantwoorden zijn de vragen daarna nog beantwoord, of konden nog gesteld worden aan de 

procesmanagers. Daar is ook ruim gebruik van gemaakt. En we hebben nog een aantal bijeenkomsten met de 

wijken waar de locaties zich bevinden. Dus wij zullen zeker daar waar we nog onvoldoende hebben kunnen 

beantwoorden, daar nog zeker op ingaan.  

De voorzitter: Mooi. Dan gaan we naar de laatste vraag, over de Huiskamer van Oost. Trots. 

De heer Raadt: Ja. Heeft u daar nog informatie over, berichten? U heeft toen gezegd dat u in gesprek was, dat 

lijkt alsof dat niet zo is. Het laatste is wat ze hebben gehoord 24 september dat ze nog, dat er nog contact zou 

worden opgenomen met die stichting. Dat is nog niet gebeurd. Gaat dat nog gebeuren?  

Wethouder Meijs: Nou, het enige wat mij ter ore is gekomen, dat ze in gesprek zijn met Dock.  

Sluiting 

De voorzitter: Mooi. Dames en heren, een topprestatie. Ik kan het niet anders zeggen. Geweldig gedaan, 42 

vragen inclusief deelvragen. Het zit er weer op. Mijn dag kan al niet meer stuk. Dank u wel.  

 


