
Vragen vragenuur 4 februari 2021 
 
PvdA 
De eerste ervaringen van hoogbejaarde mensen die op Schiphol werden gevaccineerd, druppelen binnen:  
Rijen oude rollator-gebonden mensen die door regen vanaf de parkeerplaats naar de vaccinatielocatie 
moeten komen, rolstoelen die op zijn, mensen die van hun stokje gaan vanwege het lange wachten.  
 
Volgens het RIVM en de GGD is (een mobiel team van) de huisarts in Haarlem een alternatief, maar in de 
praktijk blijkt niet bekend per wanneer mensen dan bij de huisarts terecht kunnen.  
 
Dat is waarschijnlijk de reden waarom niet mobiele mensen, zoals de meneer met scootmobiel die eerder in 
het HD stond, inmiddels ook heeft gedaan, om zich met begeleider in onmogelijke bochten wringen om toch 
maar vast gevaccineerd te kunnen worden.  
 
Dit past niet bij een sociaal en toegankelijk Haarlem.  
- Kent de burgemeester deze ervaringen van hoogbejaarde mensen?  
- Hoe vordert de Haarlemse vaccinatiestraat waar de burgemeester zich reeds beloofde voor in te zetten?  
- En als de Haarlemse straat nog lang op zich laat wachten, op welke termijn kunnen juist deze kwetsbaarste 
mensen dan terecht bij de huisarts, of bezocht worden door een mobiel team van de huisarts?   
 
Eerder beantwoorde vragen PvdA als toelichting: 
Vaccinatiestraat Haarlem: Haarlemmers die gevaccineerd moeten worden (tussen januari en september?) moeten, zoals de landelijke 
plannen er nu voorliggen, naar Schiphol afreizen. 
Zet het College zich in (lobby) voor een vaccinatiestraat in Haarlem? 
 
Het nu beschikbare vaccin kan niet fijnmazig worden gedistribueerd. Dat heeft geleid tot het besluit dat voor de 1e fase van de 
vaccinatiecampagne (zorgmedewerkers in de VVT) in elke regio een vaccinatielocatie wordt ingericht. In overleg met de VVT-
organisaties is gekozen voor een hal op parkeerterrein P4 van Schiphol. Deze hal is opgezet als onderdeel van de XL teststraat, maar is 
op dit moment daarvoor niet nodig. Dat bood kansen, omdat de hal uitermate geschikt is voor het doel van vaccineren. De locatie is 
zowel per auto als openbaar vervoer goed bereikbaar. Bovendien is er een ruime gratis parkeergelegenheid. 
Over enige tijd zullen ook andere doelgroepen gevaccineerd moeten gaan worden. Voor 60+ers geldt dat de huisartsen zullen 
vaccineren (net als bij de griepprik) dit zal veelal plaatsvinden in de betreffende huisartspraktijken, alleen als de praktijk niet geschikt 
is i.v.m. de Corona regels wordt uitgeweken naar een alternatieve locatie dichtbij de praktijk. Voor vaccinaties op grote schaal 
waarvoor de GGD verantwoordelijk is leent de locatie op het parkeerterrein P4 van Schiphol zich minder. Er moeten dan grote 
groepen tegelijk worden ingeënt en ligt het in de rede gebruik te maken van accommodaties die binnen gemeenten beschikbaar zijn, 
dan wel aangeboden zijn door ondernemers. In dit stadium is een verkenning gaande welke locaties geschikt en beschikbaar zijn, 
waarbij ook oog zal zijn voor een evenwichtige spreiding van vaccinatielocaties over de regio. Tevens zal ook aandacht zijn hoe wordt 

voorzien in het zetten van een vaccin bij mensen die beperkt of niet mobiel zijn.  
 
 
HvH 
Onze enige stadsglossy HRLM een belangrijk podium voor cultureel en ondernemend en ook bestuurlijk 
Haarlem. De aanhoudende Corona Crisis met al zijn beperkingen voor lokale initiatieven en bijkomende 
financiële ellende brengt nu het voortbestaan van de HRLM in gevaar. 
- Wethouder, zijn er mogelijkheden om dit lokale tijdschrift te helpen? 
-Eventuele steun aan lokale media kan lopen via inkoop advertenties, gebeurt dat en voor welk bedrag? 
-Kan de redactie eventueel een beroep doen op het Lokale Mediafonds? 
-Welke mogelijkheden heeft het college nog meer om de redactie te ondersteunen en bent u daartoe 
bereid?  
 
JH 
Vandaag 1feb berichtte de NOS dat 25 Nederlandse gemeenten gebruik maken van slimme algoritmen om 
mensen met problematische schulden op te sporen of om bijstandsfraude te detecteren. 
 



https://nos.nl/artikel/2366864-fraude-opsporen-of-gevaar-van-discriminatie-gemeenten-gebruiken-slimme-
algoritmes.html 
 
-Maakt Haarlem ook gebruik van deze zogenaamde slimme algoritmes? Zo ja, waarvoor worden deze 
dan ingezet?   
Zo nee, welk instrumentarium gebruikt de gemeente om bijvoorbeeld bijstandsfraude op te sporen? 
 
AP 
De COVID19 heeft grote gevolgen voor de jongeren. Verschillende wethouders hebben een brandbrief 
geschreven waarin ze oproepen tot een deltaplan om de problemen waar de jongeren als gevolg van de 
lockdown mee te maken hebben te aan te 
pakken. http://www.lokaalbestuur.nl/uploads/actueel/brandbrief_wethouders_jeugd.pdf  
 
In deze brief staat de volgende oproep: 

Wij, jongeren, deskundigen, hulpverleners en wethouders, roepen Premier Rutte en het 
demissionair kabinet, verantwoordelijk voor jeugd, op om samen met ons een actiegericht 
deltaplan jeugd te presenteren en te financieren met net zo veel urgentie als de economische 
steunpakketten. Hiervoor wordt een taskforce ingesteld met jongeren, gemeenten, deskundigen en 
hulpverleners. 

Binnen vier maanden leidt dit tot concrete voorstellen in alle regio’s om voor en met onze jeugd op 
korte en middellange termijn kansrijk, veilig en gezond opgroeien te waarborgen en achterstanden 
te herstellen.  

1. Onderschrijft de wethouder de inhoud van deze brief? 
2. Is de wethouder/zijn de wethouders bereid om bijgaande brief mede te ondertekenen? 
3. Bent u bereid om input te leveren voor de taskforce? 
4. Bereid de wethouder de organisatie voor om de concrete voorstellen van de Taskforce te implementeren 
of komt u zelf met voorstellen om kansrijk, veilig en gezond opgroeien te waarborgen en achterstanden te 
herstellen? 
 

D66 
Bewoners van het Houtvaartkwartier maken zich zorgen om de verkeersveiligheid bij de oversteekplaatsen 
van de Randweg. 
Bijvoorbeeld gebeurt het veel dat mensen de oversteek niet in één keer halen, zodat voetgangers of mensen 
in een rolstoel tussen de twee rijbanen komen te staan. Dat is een bijzonder klein stukje en wordt als 
gevaarlijk ervaren. 

1. In begin 2019 kwam aan het licht dat de Westelijke Randweg voor weggebruikers onveilig was 
door hardrijders en de hoeveelheid ongelukken. Wat is er tot nu toe door de gemeente en 
provincie gedaan om de veiligheid te verbeteren? 

2.  Er zijn vorig jaar gesprekken geweest tussen buurtbewoners en provincieambtenaren. Heeft de 
wethouder hier kennis van genomen en weet hij wat hieruit is gekomen?  

3. Zijn er recente cijfers over verkeersveiligheid op de Westelijke Randweg?  
Ziet de wethouder nog mogelijkheden de oversteekplaatsen bij de Randweg veiliger te maken? Denk 
bijvoorbeeld aan het verlengen van de tijd die voetgangers hebben en/of het installeren van een ‘tikker’ die 
aangeeft hoe lang het duurt voordat het licht op groen springt. (Of een ander vorm van slimme stoplichten.) 
 
Trots Hlm 
Waarom geen subsidie of ondersteuning voor winkeliers (bedrijven) in omgeving Haarlem noord 
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SP 
Vorige week heeft een dakloze vanaf 9:00 uur tot 12:00 uur moeten wachten bij de BCT ivm drukte. 
De daklozen weten vaak niet dat de BCT om 12:30 uur sluit. In Amsterdam kan men zich bijv. Tot 16:30 uur 
melden. In Haarlem kan men zich niet melden als je bijvoorbeeld om 11 uur vrijgelaten wordt uit de 
gevangenis. Als je met de trein naar Haarlem moet reizen komt je dus altijd te laat. 
In zo’n geval moeten daklozen altijd een nacht buiten slapen. 
Ook in het weekend kunnen daklozen geen beroep op de opvang doen. En als je geen geld hebt is er dus ook 
geen eten. De SP vindt dit niet acceptabel aangezien wij in Haarlem niemand tegen zijn/ haar wil buiten 
laten slapen. 

1. Kan de wethouder zorgen dat in geval van nood en in het weekend daklozen toch opvang kunnen 
krijgen? 

  
 
CDA 
In het HD van 3 feb  stond een heel verhaal over iemand die vele malen heeft geklaagd over de verlichting 
van de publiekshal. 
In het artikel stond dat haar klacht niet goed werd begrepen, en uiteindelijk werd er verteld dat er geen 
medewerkers zijn die hier over gaan. 
Pas na tussenkomst van de krant werd er eindelijk actie ondernomen. 

- Is de wethouder op de hoogte van deze klacht en vindt hij dat deze klacht goed is afgehandeld door 
het KCC? Kan de wethouder aangeven of en welke maatregelen er genomen gaan worden om de 
kwaliteit van de beantwoording te verbeteren. 

 
JH 
Het kabinet heeft besloten dat het basisonderwijs en de kinderopvang per 8 februari weer open mogen. 
Er is veel onduidelijkheid over de extra maatregelen die hierbij in acht genomen moeten worden: 
Geldt de verplichte quarantaine bij een besmetting in de klas voor het hele gezin of alleen voor de leerlingen 
uit de klas? Geldt de verplichte quarantaine ook voor de kinderopvang.  Is er een mondkapjesplicht voor de 
hoogste groepen? 
Allerlei vragen die niet alleen bij het het onderwijs/opvang leven, maar ook bij de ouders en leerlingen.  

- Is het college bereid een rol te spelen in het geven van de nodige juiste informatie aan degenen die 
het betreft en de info via gemeentelijke website en andere kanalen openbaar te communiceren? 

 

 
D66 
-Wat vindt het college ervan dat is aangekondigd dat de NS-balie op ons prachtige station zal verdwijnen en 
heeft het college hierover contact gehad met de NS? 

 
Trots Hlm 
Is er al iets bekend over extra plekken voor woonwagens 
 
SP 
De economische daklozen die op de Aurora zitten maken zich grote zorgen. Zij hebben via via gehoord dat er 
25 extra plekken komen in een hotel. Betreffende plekken zijn voor economisch daklozen. Afgelopen weken 
hebben meerdere Haarlemmers gebruik van de maatschappelijk opvang gemaakt, dit zijn niet alleen 
economisch daklozen. Meerdere economisch daklozen op de boot hebben eerst in de Beijneshal, hotel of 
Hvo-Q gezeten voor zij uiteindelijk op de Aurora mochten. Hierdoor hebben zij geen traject gekregen en was 
er lange tijd onduidelijkheid wie ze moest helpen, of wie kon begeleiden. Betreffende daklozen zijn namelijk 
zeer tevreden over de trajecten op de Aurora. 
De SP heeft de volgende vragen: 

1. Kan de wethouder garanderen dat betreffende economisch daklozen niet weer moeten verhuizen ? 



2. Kan de wethouder zorgen dat gestarte trajecten door kunnen gaan 

 
CDA 
De eerdere klacht over de verlichting van de publiekshal ging tevens over het licht dat ook aan staat als er 
niemand aanwezig is. In het stadhuis heb ik meerdere malen geconstateerd dat ook daar het licht aanstaat in 
ruimtes waar niemand is en dat de radiatoren maximaal open staan. Ook in kantoren waar al bijna een jaar 
vanwege Corona bijna niemand nog komt. 
- Wat gaat de wethouder doen om deze enorme energieverspilling tegen te gaan?  

 
 
JH 
Ook is er onduidelijkheid over het zogenaamde 'click&collect'.  
Winkels mogen open maar alleen op afhaal en met minimaal 4 uur tussen bestellen en afhalen.  
Hoe gaat er op de 4 uurs-regel gehandhaafd worden. Mag je  bij afhalen kleding/schoeisel passen? 
Mag je iets direct teruggeven als het niet goed is? 

- Is het college bereid een rol te spelen in het geven van de nodige juiste informatie aan degenen die 
het betreft en de info via gemeentelijke website en andere kanalen openbaar te communiceren? 

 
D66 
Bewoners van de Indische-Buurt maken zich zorgen om de verkeersveiligheid bij het kruispunt van het 
Soendaplein. (Deze dateren nog vóór de werkzaamheden op de Schoterweg.)  
Zo moeten fietsers bij het oversteken van de Rijksstraatweg hele scherpe en krappe bochten maken om de 
Rijksstraatweg over te steken ter hoogte van het Soendaplein. Moeten auto's vanuit het noorden en 
onmogelijk scherpe bocht maken naar de Albert Heijn en moeten fietsers vanuit het noorden bijna op de 
autobaan wachten om voorrang te verlenen uit het zuiden. 
Buurtbewoners krijgen van de ambtenaren niet een bevredigend antwoord op hun melding. En krijgen te 
horen dat ze moeten wachten op een herinrichting. 
1. Is het college bekend met de hoeveelheid onveilige verkeerssituaties rond het Soendaplein? 
2. In hoeverre ziet het college een mogelijkheid op korte termijn iets te doen om de verkeersveiligheid te 
verbeteren? (er wordt in de buurt immers toch aan de weg getimmerd.) 
3. In hoeverre staat een herinrichting van dit gebied in de koker van de het college? 
 
 
Trots Hlm 
De Haarlemmers nemen massaal honden kan de honden belasting afgeschaft worden doe nu een beetje 
sociaal 
 
SP 
Bij het overleg tussen Hotel de Raeckse en de gemeente, HVO-Q, het Leger des Heils en Alpha Security is niet 
de derde opvang-partner Per Mens aanwezig geweest. 

- Kunt u vertellen hoe het komt dat deze partij niet aanwezig is geweest bij dit overleg 
 
 
Trots Hlm 
Kan Haarlem een derde golf corona aan(zijn  we er wel op voorbereid) 
 
Trots Hlm 
 Zijn de scholen wel voorbereid op een derde corona golf 
 


