Vragenuur 13 januari 2022
PvdA
College heeft in december onderzoek gedaan naar mogelijke locaties voor een Haarlems
(booster)vaccinatiecentrum.
Het Kennemer Sport Center kwam (opnieuw) uit de bus als enige reële optie in Haarlem (laatste
Vragenuur), en het KSC is dan ook per 27 december heropend als vaccinatielocatie.
Nu
- er na deze boosterronde nog tenminste 3 vaccinatierondes worden verwacht door het kabinet
(vaccin 4 wordt verwacht in april);
- de IJsbaanlaan inmiddels in Haarlem en regio bekend is als DE Haarlemse vaccinatielocatie;
- de IJsbaanlaan beschikt over een groot gratis parkeerterrein;
- op- en afbouw van een hal als vaccinatielocatie of sportlocatie elke paar maanden
(vaccinatie)vertraging oplevert, kosten met zich meebrengt en prikkers niet aan de locatie gebonden
houdt:
- Is het raadzaam het Kennemer Sport Center tot aan de laatste door het kabinet aanbevolen
vaccinatieronde, zoals het er nu naar uitziet dus t/m de eerste helft van 2023, nog anderhalf jaar)
beschikbaar te houden als Haarlemse vaccinatielocatie?
Waarbij geprobeerd wordt voor die termijn een andere oplossing te vinden te vinden voor sporters en
CIOS studenten in bestaande sport- en onderwijslocaties?
- Of, als sporters en het CIOS niet elders onder te brengen blijken (zoals nu helaas het geval is, na de
lockdown tot eind februari):
Vindt de burgemeester het de moeite waard om te onderzoeken of de Haarlemse vaccinatielocatie
aan de IJsbaanlaan om het halfjaar kan wisselen tussen het Kennemer Sport Center (in de winter), en
de naastgelegen IJsbaan (in de zomer), eventueel aangevuld met de container-prikstraten die er nu
ook staan?
In de zomer (15 maart - 15 oktober) wordt er in beginsel niet geschaatst op de IJsbaan, zodat er in de
zomer (te beginnen met de aangekondigde 4e vaccinatieronde vanaf april?) mogelijk bij de IJsbaan
gevaccineerd kan worden (eventueel aanvullend in de containers die nu ook naast de IJsbaan
staan)?
En sporters en CIOS-studenten gedurende dat halfjaar weer van het KSC gebruik kunnen maken?
CU
Aangemeld (vragen volgen): vragen over
https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/DMF20220106_96204436/gemeenten-geven-geen-gehooraan-oproep-stichting-en-houden-vast-aan-qr-controle-zwembaden
Voorzitter, de voorzieningenrechter heeft een Hilversumse zwemschool gelijk gegeven. Ouders die
hun kinderen voor zwemles komen brengen hoeven geen QR-code te tonen want het gaat hier niet
om binnensport maar om onderwijs. De Nederlandse Stichting Water-& Zwemveiligheid heeft
daarom alle gemeenten opgeroepen te stoppen met het controleren op QR-codes.
Tot verbazing van de ChristenUnie negeert Haarlem echter deze oproep. Richtlijnen van de RIVM zijn
kennelijk belangrijker dan de rechten van burgers die bevestigd zijn door de rechter. Ik vind dit
onbegrijpelijk. Het gevolg is dat 5 jarige kinderen alleen, zonder hun ouders het zwembad in moeten,
want voor elke zwemles testen is praktisch niet haalbaar. Het is niet alleen vernederend voor de
ouders dat dit onderscheid wordt gemaakt, het treft ook geheel buiten hun schuld deze jonge
kinderen.
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Voorzitter, dat kan toch niet de bedoeling zijn? Het gaat hier nota bene om zwemveiligheid. Dat onze
jonge kinderen na al die lockdowns nu eindelijk eens hun zwemdiploma halen voordat de
zomervakantie begint.
Daarom is de vraag van de ChristenUnie: waarom negeert het college de uitspraak van de rechter? Is
het college in het belang van de kinderen onmiddellijk te stoppen met de QR-code bij zwemlessen en
dit ook duidelijk te communiceren naar alle zwemscholen in Haarlem?

Trots Haarlem
In reactie op vragen in Tweede Kamer ( ma. 10-1-2022 ) zou er geen toewijzingsbeleid ( wet ) zijn,
voor zorgplicht huisvesting statushouders, zoals staatssecretaris Broekers Knol wel eerder aangaf.
https://www.dagelijksestandaard.nl/2022/01/broekers-knol-heeft-keihard-gelogen-aanwijzing-voorgemeenten-om-asielzoekers-op-te-vangen-blijkt-bluf/
Vragen:
1. Bent u op de hoogte van de vragen en antwoorden vanuit Tweede Kamer en zgn. toewijzingsbeleid
statushouders?
2. Zijn gemeentes onjuist geïnformeerd over deze zgn. toewijzing door voormalig staatssecretaris
Broekers - Knol?
3. Wat betekent dit nu voor de huidige en toekomstige situatie van huisvesting statushouders?
PvdA
Huurderssteunpunt !Woon- Afgelopen weekend kwam in het nieuws dat huurders bij het Californië
plein in Schalkwijk problemen hadden met hun kersvers opgeleverde huurwoning. Bij de begroting is
extra geld - middels een amendement van de PvdA - beschikbaar gesteld om de ondersteuning van
huurders stadsbreed te maken. Hierover de volgende vragen: kunnen deze huurders nu terecht bij
!Woon voor ondersteuning? Gaat de gemeente breder communiceren dat alle huurders hier nu
terecht kunnen bij problemen, zo ja wanneer en op welke wijze?

Hart voor Haarlem
Hart voor Haarlem constateert dat winkeliers, horeca, ondernemers wegkwijnen onder de zware
lockdown. Overal in het land nemen stads- en provinciebesturen actie om de regering in Den Haag
onder druk te zetten om deze lockdown te beëindigen.
In de vanochtend ontvangen brief lezen we dat Veiligheidsregio Kennemerland, geen speciale actie
onderneemt en het voldoende vindt om signalen door te geven via de Vereniging Nederlandse
Gemeente (VNG)!
Hart voor Haarlem vindt dit bij uitstek een club van onze landelijke bestuurlijke elite!
Vragen:
Wat was het standpunt van de burgemeester van Haarlem?
Wat vinden onze wethouders van economische zaken, jeugd, onderwijs en sport van dit besluit om
de zaken van Haarlem te laten behartigen door de VNG?
Waar blijft de Haarlemse stem en hoe moeten onze ondernemers zich op deze manier gehoord en
gesteund voelen?
En collega's in de gemeenteraad, gaan wij gezamenlijk actie ondernemen om aan deze onhoudbare
situatie een eind te maken?
OPHaarlem
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Op last van de gemeente is de Skate- en Streetwareshop Revert 95 gesloten vanwege overtreding
van de coronaregels.
Daarbij zijn de sloten van de winkel door de gemeente veranderd, zodat de winkelier niet meer in zijn
winkel kan.
Vragen:
1-Is het waar dat de betrokken winkelier eerder alleen heeft vernomen dat een overtreding zou
kunnen leiden tot een officiële waarschuwing of tot een boete?
2-Is de winkelier er eerder niet op gewezen dat de een overtreding kon leiden tot sluiting en
vervanging van de sloten?
3-Kan de burgemeester zich voorstellen dat er behalve verkoop aan klanten ook nog werkzaamheden
in de winkel te verrichten zijn zonder klantcontact, zoals voorraadbeheer?
4-Beseft de burgemeester dat web-/telefonische verkoop en levering vanuit de winkel nu niet
mogelijk is?
5-Acht de burgemeester, gegeven het feit dat niet-winkelverkoop ook niet mogelijk is, hier een
aspect van buitenproportionaliteit aanwezig?
6-Tot wanneer blijft de genomen maatregel van kracht?
8-Is de termijn van de maatregel gecommuniceerd met de winkelier?
9-Wanneer wordt het bezwaar van de ondernemer behandeld?
10-Is de burgemeester bereid, gezien de verstrekkende gevolgen van het besluit tot sluiting en tot
vervanging van de sloten, de maatregel per vrijdag 14 januari te beëindigen?
GLH
We zien dat veel eigenaren in Haarlem een uitbouw in de achtertuin hebben of overwegen.
Deze zijn over het algemeen niet vergunning plichtig.
Nu probeert de gemeente via oa ‘Steenbreek’ het groen in de stad terug te brengen, mede ter
bestrijding van hittestress en voor waterberging.
Het aanbrengen van een uitbouw aan de achterkant doet dat vaak volledig teniet.
Wat kan en wil het college hier aan doen?
Kan het college extra eisen stellen aan de aanbouw, zoals een groen dak op de uitbouw, maximaal
betegelde oppervlakte of compensatie van het groen?
Trots Haarlem
Wat gaat de burgemeester doen als de winkels en horeca open gaan zaterdag a.s.
Gaat de gemeente de ondernemers als deze massaal failliet dreigen te gaan financieel helpen
PvdA
Huurverlaging panden gemeente tijdens lockdown- De gemeente verhuurt panden en locaties aan
bijvoorbeeld sportinstellingen en culturele instellingen die hier gedurende de lockdown geen gebruik
van kunnen maken. De Hoge Raad heeft recent in een uitspraak geoordeeld
(https://www.hogeraad.nl/actueel/nieuwsoverzicht/2021/december/uitspraak-hoge-raadprejudiciele-vragen-huurkorting-coronatijd/) dat huurkorting gepast is gedurende de periode dat het
object niet volledig of niet kan worden benut gedurende de lockdown. Hierover de volgende vragen:
is er al huurkorting voor panden gehuurd van de gemeente? Zo nee, zal de gemeente met
terugwerkende kracht de uitspraak van de Hoge Raad honoreren?
Hart voor Haarlem
De toiletwagens van Ed Toilet zijn weliswaar vrolijk ( in stijl met uw evenement) maar vooral
seksistisch en voor sommigen zelfs aanstootgevend en weinig passend naast de trots van Haarlem de
oude Bavo en bij de historische winkeltjes in de Lepelstraat.
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Vraag: Kunnen deze openbare toiletwagens, versierd met rondborstige dames, niet beter voor ons
bestuurscentrum worden verplaatst?
Trots Haarlem
Zwemouders in Groningen hoeven geen coronapas meer te tonen | NU - Het laatste nieuws het eerst
op NU.nl
Nu in Groningen geen qr code meer getoond hoeft te worden door de ouders van kinderen bij
leszwemmen en de rechter deze uitspraak heeft gedaan, gaat nu gemeente Haarlem dit voorbeeld
volgen?
Per wanneer gaat het hier in ?

PvdA
Bezuinigingen gemeenten- Uit het nieuwe coalitieakkoord blijkt dat de uitspraak van de
arbitragecommissie van juni jongstleden inzake de jeugdzorg niet wordt gehonoreerd. Ook wordt er
geld bij gemeenten weg gehaald om de nieuwbouw van woningen te financieren. De VNG is hier
uitzonderlijk kritisch over, bleek ook afgelopen zondag in het tv programma Buitenhof. Door deze
bezuinigingen dreigen lokaal bezuinigingen de komende jaren, ook in Haarlem. Hierover de volgende
vragen: is de gemeente hierover bereid een brandbrief te sturen aan het nieuwe kabinet waarin zij
eist dat de bezuinigingen van tafel gaan? De PvdA overweegt een motie vreemd voor een uitspraak
van de raad.
Hart voor Haarlem
Hart voor Haarlem had verwacht dat met de omstreden plannen voor het bouwen van een Domus
plus aan Nieuweweg de gemeente meer aandacht zou hebben voor handhaving en sociale veiligheid
in dit gebied.
Niets lijkt minder waar want helaas, krijgen wij klachten over vernieling en viezigheid, mogelijk
ontstaan door een gebrek aan handhaving bij het Reinaldapark.
- Klopt deze waarneming en is er geen speciale aandacht voor de omgeving van te bouwen Domus
Plus?
- Bent u het met Hart voor Haarlem eens dat dit slecht is voor het toch al wankele vertrouwen in de
gemeente?
- Wat gaat u doen, om dit vertrouwen te herstellen?

Trots Haarlem
We lezen over de enorme tekorten bij de politie. Wat gaat en kan u concreet doen Jos Wienen om te
zorgen dat Haarlem geen problemen krijgt en de huidige problemen die er zijn worden opgelost. Ben
u bereid dit top prioriteit te geven ?
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Trots Haarlem
Jos Wienen wat vind u ervan dat we al op zo'n dieptepunt zijn aanbeland dat zaken nu essentiële
producten gaan verkopen als laatste strohalm om te overleven. Kledingwinkels die toiletpapier
verkopen bijvoorbeeld.
Vind u het net als wij van trots Haarlem verstandig ondernemers nog een laatste kans te geven voor
iedereen over de kop gaat ? Of komt college B&W met een andere oplossing voor het mkb en
horeca?
Trots Haarlem
In verschillende steden gaan de winkels weer open aankomende zaterdag. Dit omdat veel retail, mkb
op omvallen staan en ze wel open moeten om te overleven .Als in onze gemeente de winkels weer
opengaan bent u dan bereid om niet te handhaven?
En wilt u net als de burgemeester van Utrecht een brief naar Den Haag sturen .
Of gewoon het voorbeeld van een andere collega volgen.
https://www.telegraaf.nl/nieuws/711613246/oude-i-jsselstreek-gaat-als-statement-niet-handhavenals-winkels-zaterdag-openen?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=seedingtelegraaf

