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TRANSCRIPT VAN DE RAADSVERGADERING VAN GEMEENTE HAARLEM 

d.d. 9 april 2020 

 

1. 20.30 uur Vragenuur 

De voorzitter: Dan wil ik vragen aan de vicevoorzitter van de raad, de heer Van Leeuwen, of hij het vragenuur 

wil voorzitten, dat maakt het mij mogelijk om mijn aandacht geheel te besteden aan de beantwoording van 

uw vragen. 

De plaatsvervangend voorzitter: Ja, dit werkt, volgens mij. Zo, geachte leden van de raad, u bent inderdaad 

heel ver weg, zie ik nu. Zoals u heeft kunnen lezen op de e-mail gaan wij de vragen geclusterd behandelen. Dat 

heeft u ook ontvangen als het goed is. Ik kijk even de zaal rond of ik daar instemmende blikken op zie. In ieder 

geval op de voorste rijen wel, dus dat gaat goed. Want – en dat ga ik ook even voor thuis zeggen – voor het 

vragenuur van de raad van 9 april zijn er 41 vragen aangemeld, waarvan er 34 betrekking hebben op het 

coronavirus. Als presidium – dat is het dagelijks bestuur van de gemeenteraad, voor de mensen die hier niet 

mee bekend zijn – willen we het politiek proces zoveel mogelijk faciliteren en tegelijkertijd het vragenuur 

maximaal één uur laten duren, om daarna voldoende tijd te hebben voor de onderwerpen De Koepel. Dan 

staat er nog heel veel meer, maar dat hoeft verder niet. In ieder geval vragen die niet actueel zijn en ook niet 

politiek, die zullen schriftelijk beantwoord worden, tenzij er nog tijd is in het vragenuur. Dus ik ga zo meteen 

eerst ook eens het onderwerp noemen, dan de fractie die daar een vraag over heeft en dan gaan we eerst per 

onderwerp alle vragen doen van alle partijen en daarna komt het antwoord van de burgemeester. Ik zie een 

vraag van de heer Smit, die is druk aan het zwaaien. 

De heer Smit: Nou, bescheiden. Mijnheer de voorzitter, bij de vorige vergadering is toegezegd dat er een 

verslag zou gemaakt worden van alle vragen en de antwoorden van het vragenuur. Ik heb het niet kunnen 

vinden, ik hoop dat het er ergens wel is en dat het van deze vergadering van het vragenuur ook toegezegd kan 

worden en gebeurt. 

De plaatsvervangend voorzitter: Uw boodschap is duidelijk, dat geven wij door. Ik weet eigenlijk niet, hebben 

wij afgesproken dat wij wel gaan staan, of blijven wij zitten tijdens het spreken? Wat gaan wij doen, wij gaan 

wel staan? Oké. Ja, als voorzitter ga je niet staan, dat is gebruikelijk. Oké, dan stel ik voor dat wij gaan 

beginnen met deze vragen en dan begin ik dus met het onderwerp, dat heet ‘Ondersteuning ondernemers’, en 

dan is de eerste vraag van Trots. 

De heer Van den Raadt: Ja, voorzitter, dank u wel. De vraag is: ondernemers hebben het moeilijk en in Den 

Haag, de gemeente Den Haag, hebben ze een geniaal plan dat de gemeente iets kan voorschieten voor de 

mensen die echt in diepe nood zitten. De vraag van Trots Haarlem is of we dat in Haarlem ook kunnen gaan 

doen. 

De plaatsvervangend voorzitter: Dank u wel. Dan de SP. De SP is niet aanwezig, dus die zal ik voordragen: “De 

terrassen zijn tot 28 april en waarschijnlijk langer gesloten. De SP neemt daarom aan dat in elk geval voor deze 

periode geen precariobelasting zal worden geheven. De horeca lijdt dit jaar een flink omzetverlies. De SP vindt 

daarom dat er voor het gehele jaar geen precariobelasting dient te worden geheven. Is het college dit met de 

SP eens?” Dan de volgende vraag van de SP, vraag 3: “Denkt het college ook aan andere maatregelen om de 

Haarlemse middenstand te helpen? De SP denkt bijvoorbeeld aan het niet of later innen, of het verlagen van 

andere gemeentelijke belastingen, zoals de toeristenbelasting, de reclamebelasting, de roerende 
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bedrijfsruimtebelasting en de ozb.” Vraag 4 van de SP: “De SP heeft signalen opgevangen dat sommige 

verhuurders van winkelpanden hun huur tijdelijk verlagen, andere daarentegen helemaal niet. Welke signalen 

heeft de wethouder in dit opzicht ontvangen, is de wethouder bereid om over deze kwestie in overleg te gaan 

met de vereniging van huurders van onroerend goed?” Tot zover de vragen van de SP over dit onderwerp. Dan 

is vraag 5 van de Actiepartij, gaat uw gang. 

De heer Hulster: Dank u wel, voorzitter. Ja, ook over het in behandeling nemen van de aanvragen. De indruk 

bestaat dat gemeente Haarlem later begint met het in behandeling nemen dan andere gemeentes, onder 

andere doordat er een eigen formulier is ontwikkeld. Klopt dat, en waarom is dat zo? De tweede vraag is: is er 

ook voldoende personeel aanwezig voor de verwerking van de aanvragen? 

De plaatsvervangend voorzitter: Duidelijk, dank u wel. Ik krijg inmiddels bericht dat als u staand spreekt, uw 

partijnaam en naam niet in beeld is, dus ik zal wat nadrukkelijker uw partijnaam en naam noemen, want dan 

weet iedereen ook wie u bent. U hoeft de bordjes niet omhoog te houden, zoals sommige mensen nu live 

doen. De OPH met vraag 6 en 7, de heer Smit is dat. 

De heer Smit: Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Bijna in het verlengde van de vraagstelling van de 

Actiepartij, hebben wij in de krant vernomen dat er ZZP’ers zijn in omliggende gemeentes die blij zijn dat ze 

een vergoeding hebben gehad inmiddels, een uitkering, en in Haarlem niet. Dus heel concreet de vraag: 

hoeveel aanvragen voor steun zijn er door ZZP’ers in Haarlem inmiddels ingediend, en hoeveel Haarlemmers 

hebben tot en met 8 april een uitkering op hun bankrekening overgemaakt gekregen en kunnen het geld dus 

gaan gebruiken? Dank u. 

De plaatsvervangend voorzitter: Dank u wel. Dan waren dit alle vragen in het blokje ‘Ondersteuning 

ondernemers’. Dan geef ik het woord aan de heer Wienen, namens het college. 

Burgemeester Wienen: Dank u wel. In de eerste plaats, wij hoeven geen voorschotten meer te geven, omdat 

wij ervoor gekozen hebben om zo snel mogelijk de definitieve uitkering uit te keren. Dat is een keuze die de 

gemeente gemaakt heeft om te voorkomen dat er een hele bureaucratie gaat ontstaan van mogelijk weer te 

veel betaald, dan weer terugbetalen, en alle discussies daaromheen. Wij hebben gewacht tot het Rijk alle 

voorwaarden duidelijk had geformuleerd, we hebben het daarna verwerkt in een formulier. Waarom hebben 

we een eigen formulier gemaakt, dat kost nog wat extra tijd? Omdat het daarna heel veel tijd bespaart, want 

die formulieren zijn zo gemaakt dat ze bijna automatisch kunnen worden verwerkt. Dat betekent dat wij 

razendsnel nu dit formulier een keer werkt, kunnen zorgen dat de betalingen ook daadwerkelijk naar de 

mensen toe gaan. Ondernemers die geen geld meer hebben om boodschappen te doen, die in broodnood zijn, 

zoals dat genoemd is, die kunnen een beroep doen op een aparte regeling die leidt tot acute betaling. Tot nog 

toe hebben vier ondernemers daar om gevraagd en bij nader inzien waren er drie die zeiden: doe toch nog 

maar niet. Eén heeft een tegemoetkoming ontvangen, een bedrag. Hoe zit het met de belastingen? De 

precariobelasting is net als andere gemeentelijke belastingen, onroerendezaakbelasting, toeristenbelasting, 

reclamebelasting en de bijdrage Bedrijven Investeringszone, de BIZ, van gezegd: wij schorten de betaling voor 

ondernemers op. Dus ondernemers hoeven dat nu niet te betalen, in ieder geval tot 1 juli, er worden ook geen 

aanmaningen gestuurd, er komen ook geen lopende vorderingen naar de mensen toe, er zijn ook geen boetes 

of verhogingen. Wat gaat er dan na 1 juli gebeuren? We hebben gezegd: het belangrijkste is dat we tegemoet 

kunnen komen aan de acute problemen van de ondernemers, namelijk dat ze niet kunnen betalen. Dat hoeft 

ook niet, en dat we iets meer tijd nemen om te overzien wat er allemaal op hen en ons afkomt, om te kijken 

hoe we structureel hiermee omgaan. We hebben er dus voor gekozen om in eerste instantie het probleem in 

ieder geval bij mensen weg te nemen, omdat ze niet hoeven te betalen. Het signaal dat verhuurders van 
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winkelpanden soms hun huur verlagen en in andere gevallen niet, heeft ertoe geleid dat het college via 

wethouder Berkhout contact heeft gezocht met de Vereniging van Eigenaren Binnenstad Haarlem. Die 

vereniging heeft haar leden opgeroepen in gesprek te gaan met hun huurder en de banken om er samen uit te 

komen. Wij hebben als gemeente geen formele bevoegdheden, maar we hebben wel contact gezocht, omdat 

dit een heel belangrijk zorgpunt is voor veel bedrijven. Zijn wij later begonnen dan andere gemeenten? We 

hebben iets meer tijd genomen, we hebben gewacht totdat duidelijk was wat precies de voorwaarden van het 

Rijk waren, en we hebben dat geautomatiseerde formulier gemaakt. Sinds woensdagochtend is die regeling op 

de site beschikbaar, wordt mensen gevraagd om hun aanvraag in te dienen. Op dit moment hebben zo’n 1400 

Haarlemse ondernemers dat gedaan en ruim 400 ondernemers uit Zandvoort en Beverwijk, omdat de 

gemeente Haarlem ook voor die gemeenten de uitvoering van deze regeling voor haar rekening neemt – in dit 

geval overigens figuurlijk, want het geld komt van het Rijk. Hebben we voldoende personeel? Ja, de gemeente 

zet ruim personeel in. Op het moment dat wij het signaal krijgen: we hebben eigenlijk toch meer mensen 

nodig. Dan vindt er bijschakeling plaats vanuit mensen die dan ander werk kunnen laten vallen, omdat dit de 

hoogste prioriteit heeft. Tenslotte, het gaat zo snel mogelijk, die betaling. Ik heb al gezegd: we doen het zoveel 

mogelijk geautomatiseerd. Het vervelende is wel dat de paasdagen ertussen zitten, waardoor het 

betalingsverkeer een aantal dagen stilligt, maar de betalingen zijn vanaf nu lopen die en die komen nu heel 

snel naar de ondernemers toe. 

De plaatsvervangend voorzitter: Ja, dan gebeurt wat ik had verwacht, dat er korte aanvullende vragen zijn. 

Hou deze vragen kort, want dit was pagina 1 van de zoveel pagina’s met vragen. Dus kort, krachtig uw 

aanvullende vraag. De heer Aynan van Jouw Haarlem, gaat uw gang. 

De heer Aynan: Dank u wel, voorzitter. Inderdaad een vervolgvraag, maar ik wil eerst een compliment geven 

aan de organisatie die inderdaad echt dag en nacht bezig is geweest om het formulier online te krijgen. Ik 

kreeg letterlijk vijf voor twaalf, dus het is eigenlijk dinsdagnacht online gegaan. Voorzitter, een vervolgvraag. U 

zegt: we gaan zo snel mogelijk over tot de definitieve uitkering. Hoeveel tijd denkt u daarvoor nodig te 

hebben? En u zegt dat 1400 ondernemers al een aanvraag hebben ingediend. We weten dat er 6000 

aanvragen al waren geweest, kan het systeem het niet aan, of speelt er iets anders? 

De plaatsvervangend voorzitter: De heer Smit van OPH. 

De heer Smit: Dank u wel, mijnheer de voorzitter. U legt net uit, mijnheer de burgemeester, dat we nu op dit 

moment een inhaalslag proberen te maken. Kunt u toezeggen dat ernaar wordt gewerkt dat morgen zoveel 

mogelijk betalingen de deur uitgaan? Want het is simpel met de bank, wat je vandaag wegzet, hebben de 

mensen vrijdagavond binnen, of uiterlijk zaterdagochtend, en dan kunnen ze een deel van hun paasuitgaven 

doen. Is het mogelijk dat er een flinke bulk morgen uitgaat? Dank u. 

De plaatsvervangend voorzitter: Dank u wel. De heer Wienen. 

Burgemeester Wienen: Dank u wel. Hoeveel tijd kost het? Eigenlijk zijn dat bijna gelijke vragen. Wij werken 

door, morgenochtend wordt er ook doorgewerkt aan het verwerken. De betalingen gaan dan ook de deur uit, 

maar het duurt waarschijnlijk toch een aantal dagen voordat mensen het definitief op hun bankrekening 

hebben. Ik kan geen garanties geven dat ze het morgen al hebben, wel dat wij echt alles eraan doen om zodra 

de aanvragen binnen zijn, ook te zorgen dat de betaling vrijgegeven wordt. Hoe kan het zijn dat er nog maar 

1400 binnen zijn, terwijl er toch 6000 interesse hadden, zich van tevoren hadden gemeld? Dat weten wij, voor 

een deel heeft het te maken met het feit dat wij gericht mensen uitnodigen om hun formulier in te sturen. Dat 

doen we om ervoor te zorgen dat we het ook aan kunnen, dat niet alles in één klap binnenkomt. Voor een 
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ander deel is dat misschien juist wel het gevolg van, wat wij al gezegd hebben, er is ook een deel wat nu al 

direct ziet: oké, wij komen niet in aanmerking. Want het is nu volstrekt duidelijk wie wel en wie niet in 

aanmerking komt, en dus wel zich eerst gemeld hadden, maar nu uiteindelijk toch geen aanvraag indienen. 

Overigens, degene die nu binnen zijn, is ongeveer 1% van wat er binnen is, blijkt niet in aanmerking te komen, 

60% kunnen wij praktisch automatisch doorzetten en 39%, ongeveer 40%, daarvan geldt dat er ook sprake is 

van andere inkomsten en daar moet een verrekening plaatsvinden. Dat is conform de regeling zoals het Rijk 

die heeft voorgeschreven. 

De plaatsvervangend voorzitter: Dank u wel, de heer Wienen. Ja, dit was al een aanvullende vraag, dus wat mij 

betreft heeft u uw kans al gehad, mijnheer Aynan. Wij gaan naar het volgende blokje … 

De heer Aynan: Wij zijn van tweede kansen, voorzitter. 

De plaatsvervangend voorzitter: Heel mooi. Wij gaan naar het volgende blokje, ‘De situatie achter de 

voordeur’. Twee vragen van Trots. Houdt u het kort, de heer Van den Raadt, Trots Haarlem. 

De heer Van den Raadt: Twee vragen achter de voordeur, ik denk dat u dan bedoelt het huiselijk geweld. We 

horen allemaal berichten dat dat nogal schijnt toe te nemen nu iedereen thuis zit. Hoe is de situatie in 

Haarlem, en wat doet u eraan? 

De plaatsvervangend voorzitter: En ik ga u even helpen, de heer Van den Raadt, de tweede vraag had u 

gesteld over schoolkinderen: “Hoeveel schoolkinderen zijn in Haarlem verdwenen van de radar en hoe worden 

ze weer gevonden en krijgen ze het onderwijs wat ze verdienen?” Ik ben u even ter zijde. De heer Wienen. 

De heer Van den Raadt: Dank u wel, voorzitter, ik ga op u stemmen. 

Burgemeester Wienen: Dank u wel. Het aantal meldingen van huiselijk geweld bij Veilig Thuis Kennemerland 

zien we op dit moment niet oplopen, eerder afnemen. Geldt voor nog een aantal categorieën waarvan je kunt 

zeggen: we zien eigenlijk merkwaardigerwijze een afname van het aantal mensen bijvoorbeeld waarvoor een 

zorgmachtiging wordt aangevraagd. Precies weten we nog niet waar dat door komt, mogelijk omdat de corona 

zoveel extra aandacht vraagt dat de reguliere klanten wat meer wegblijven. Het kan ook zijn dat er een 

inhaalvraag zal ontstaan, maar op dit moment is het de werkelijkheid. Er is wel extra alertheid bij 

maatschappelijke organisaties, bijvoorbeeld op signalen van ontspoorde mantelzorg. Wij proberen daar zo 

goed mogelijk op te letten. U had ook gevraagd: hoe zit het met het uithuisplaatsen van mensen die zich te 

buiten gaan aan huiselijk geweld? Die mogelijkheid is er, ook dat komt niet veel voor, maar het wordt wel 

toegepast en er is voldoende ruimte om daarvoor te zorgen. Dan de vraag over de schoolkinderen. De scholen 

geven aan dat ze de kinderen goed in beeld hebben. Vanaf het begin van de coronamaatregelen heeft de 

gemeente aandacht gevraagd bij de schoolbesturen voor kwetsbare kinderen en ook om erop te letten dat de 

scholen zien dat kinderen ook daadwerkelijk deelnemen aan de programma’s die er voor hen zijn ontwikkeld. 

We hebben ook gevraagd om contact op te nemen met de ouders van kwetsbare kinderen en als kinderen niet 

zelf online contact leggen, om dan op zoek te gaan: wat is aan de hand? Ook jeugdhulporganisaties worden 

betrokken bij het in zicht krijgen van eventuele problemen. In het geval dat het niet lukt om contact te krijgen, 

dan kan de leerplichtambtenaar gevraagd worden om contact op te nemen met de ouders en de leerling om 

die leerling toch deel te laten nemen aan het afstandsonderwijs en dat levert tegelijkertijd dan informatie op 

over wat er aan de hand is. 

De plaatsvervangend voorzitter: Dank u wel. Een aanvullende vraag van de heer Van den Raadt van Trots. 
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De heer Van den Raadt: Ja, op allebei. De eerste aanvullende vraag gaat over die schoolkinderen: hoeveel 

schoolkinderen zijn er nu missing, of is dat dan helemaal perfect nul? En over dat huiselijk geweld zegt u: we 

krijgen minder officiële aanvragen binnen. Dat is natuurlijk één manier om het te meten. Je zou het ook 

kunnen meten om te kijken hoe vaak de politie wordt opgeroepen voor huiselijk geweld. Neemt dat wel toe? 

De plaatsvervangend voorzitter: De heer Wienen. 

Burgemeester Wienen: Om met de laatste vraag te beginnen: nee, het neemt niet toe. Nogmaals, we zijn er 

alert op, maar het is zoals het is. Ten aanzien van het aantal kinderen wat niet in beeld is. Ik heb daar geen 

cijfers over, omdat het ook niet bij de gemeente in eerste instantie terechtkomt, het is een 

verantwoordelijkheid van de scholen. Wij dringen erop aan bij de scholen: pak dat op en als het zo is dat je 

ook na herhaald pogen om in contact te komen geen contact krijgt, schakel dan de leerplichtambtenaar in. Ik 

heb op dit moment geen cijfers. 

De heer Van den Raadt: Sorry, voorzitter, maar kan dan volgende keer wel? Want deze vragen zijn 

aangekondigd geweest. Dus ik wil ook wel persoonlijk contact met scholen gaan opnemen, lijkt me niet de 

juiste route, dus kunnen we dan volgende keer wel de exacte cijfers krijgen? Dank u wel. 

De plaatsvervangend voorzitter: Uw verzoek is duidelijk overgekomen, de heer Van den Raadt, dus dat heeft 

het college bij de persoon van de heer Wienen duidelijk gehoord. Dank u wel. Wij gaan naar een volgend blok 

waar een zestal vragen over zijn. Dat gaat over bescherming van de mensen in de thuiszorg en mantelzorgers, 

en de positie van hulpverleners. De Actiepartij. De heer Hulster, excuus. 

De heer Hulster: Ja, van de Actiepartij. Dank u wel, voorzitter. Ja, vorige vragenuur hebben we gevraagd of het 

college signalen bereikten dat er een tekort aan beschermingsmiddelen is voor mensen in de thuiszorg en 

mantelzorgers. Het college heeft toen geantwoord dat die signalen het college niet bereikten. Ondertussen 

hebben we in het Haarlems Dagblad kunnen lezen dat de situatie zich inderdaad voordoet, dus ik kan ervan 

uitgaan dat de signalen u ondertussen hebben bereikt. Dus de vraag is nu: wat onderneemt het college om 

deze situatie te verbeteren? 

De plaatsvervangend voorzitter: De heer Smit van OPH. 

De heer Smit: Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Er bereikten OPH berichten dat er medewerkers 

huishoudelijke ondersteuning van de thuiszorg zijn – let wel, huishoudelijke ondersteuning – die geen 

beschermend materiaal van hun werkgever krijgen. Deze medewerkers krijgen alleen de opdracht mee om 

anderhalve meter afstand te houden. Graag verneemt OPHaarlem of aan deze groep medewerkers ook 

beschermend materiaal wordt gegeven c.q. gaat worden gegeven. Dank u wel. 

De plaatsvervangend voorzitter: Dank u wel. De heer Van den Raadt van Trots met twee vragen. 

De heer Van den Raadt: Dat is dan denk ik de ene vraag over RegioRijder … 

De plaatsvervangend voorzitter: Als u wilt, kan ik ze ook voordragen, hoor. 

De heer Van den Raadt: Ja, ik heb mijn eigen lijstje, maar ik moet geloof ik het officiële lijstje vasthouden. 

Maar dat gaat dan over handhavers – knikt u maar als dat goed is, voorzitter. Nee? 
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De plaatsvervangend voorzitter: De heer Van den Raadt vraagt dat hem berichten bereiken dat ook 

handhavers en agenten ziek zijn geworden, … 

De heer Van den Raadt: Ja, inderdaad, ja. 

De plaatsvervangend voorzitter: … wat kunt u daarover zeggen en wat zijn de gevolgen voor de capaciteit en 

inzetbaarheid van hen? En: kunnen mantelzorgers zich ook laten testen op het coronavirus? 

De heer Van den Raadt: Inderdaad, voorzitter. Als u had geknikt, dan had ik het voorgelezen. Aanvullend 

daarbij de vragen: wat is de situatie daarvan bij huisartsen? 

De plaatsvervangend voorzitter: Dan hebben we een vraag van de SP, en omdat de SP niet aanwezig is, zal ik 

die ook weer namens de SP voordragen. Daar is de vraag: “Zijn er cliënten die geen huishoudelijke 

ondersteuning meer ontvangen, bijvoorbeeld omdat zij niezen of andere ziekteverschijnselen vertonen, of 

omdat de huishoudelijke ondersteuning een tekort heeft aan personeel? Hoe wordt ervoor gezorgd dat deze 

cliënten toch nog de noodzakelijke ondersteuning ontvangen?” De heer Wienen, het woord is aan u. 

Burgemeester Wienen: Dank u wel. De thuiszorg en de mantelzorgers onvoldoende beschermingsmiddelen. Er 

is een tekort aan beschermingsmiddelen, dat is al heel lang in het nieuws, dat is een landelijk verschijnsel. Bij 

de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen, de GHOR, dat is een organisatie van de 

veiligheidsregio, is er een kernteam Persoonlijke beschermingsmiddelen, PBM, samengesteld. Organisaties 

wordt gevraagd om te melden wat zij nodig hebben en wat zij in voorraad hebben en op die manier een zo 

goed mogelijk beeld te hebben van hoe de situatie in de regio is. Het gaat met name ook om de 

verpleeghuizen, verzorgingshuizen en de thuiszorg, die geven dagelijks door hoeveel persoonlijke 

beschermingsmiddelen ze op voorraad hebben en hoeveel zij de afgelopen 24 uur verbruikt hebben en 

hoeveel zij de komende 72 uur denken nodig te hebben. Daarmee zien we in ieder geval waar de acute 

tekorten zitten. Er wordt zoveel mogelijk via landelijke lijnen ook ingekocht en van de inkoop gaat verreweg 

het meeste naar de acute sector. Er is slechts een klein deel beschikbaar voor de VVT-sector, dus die 

verzorgingshuizen, verpleeghuizen. Die middelen die binnenkomen gaan naar een grote instelling die het 

beheer doet over deze middelen en waar de andere instellingen dan die middelen ophalen. Op zich is de 

behoefte goed in beeld, maar er is dus een tekort. Er moeten keuzes gemaakt worden, één daarvan is dat 

mantelzorgers niet in aanmerking komen op dit moment voor die persoonlijke beschermingsmiddelen, althans 

niet voor zover die distributie verloopt via de regio. Er wordt door Mantelzorg Nederland in gesprek met het 

ministerie van VWS gevraagd om ook persoonlijke beschermingsmiddelen voor mantelzorgers beschikbaar te 

stellen. Wat wij op lokaal niveau in ieder geval doen, dat is dat wij kijken, onder andere via oproepen via 

sociale media, of er langs zijwegen toch middelen beschikbaar gesteld kunnen worden. Een voorbeeld is dat er 

een contact is tussen middelbare scholen en huisartsencoöperaties, zodat middelen als laboratoriumjassen 

beschikbaar gesteld worden voor medici. Dan medewerkers huishoudelijke ondersteuning van de thuiszorg die 

geen beschermend materiaal hebben, hoe zit dat? Het klopt dat er vanwege die schaarste geen 

beschermingsmateriaal beschikbaar gesteld wordt. Alle aanbieders van hulp bij het huishouden volgen bij het 

bieden van hulp bij het huishouden de richtlijnen van het RIVM. Daarin is aangegeven dat er geen persoonlijke 

beschermingsmiddelen ingezet hoeven te worden wanneer de medewerker en de cliënt geen 

coronaverschijnselen vertonen en er tijdens het bieden van de ondersteuning tenminste anderhalve meter 

afstand wordt gehouden. Veel aanbieders hebben daarnaast eigen protocollen opgesteld waarbij de cliënt in 

een andere ruimte dient te zijn als de hulp aanwezig is. Als er sprake is van thuisisolatie of een vastgestelde 

coronabesmetting worden wel persoonlijke beschermingsmiddelen ingezet. Dan gaat het om een schort, een 

masker, een beschermende bril en handschoenen. Het is vanwege de schaarste niet mogelijk om alle 
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huishoudelijke hulpen preventief die beschermingsmaterialen te bieden. Ze gaan in eerste plaats naar 

ziekenhuismedewerkers en thuiszorgmedewerkers die dus fysiek contact met zieken hebben. Dan: zijn er 

handhavers en agenten ziek? Ja, die zijn ziek, althans, dat komt voor, maar zowel bij de politie Haarlem als bij 

de handhavers zijn op dit moment in het verzuimpercentage geen afwijkingen van het gemiddelde. Dus we 

hebben daar geen bijzonder probleem. Doordat vakanties niet doorgaan en trainingen en opleidingen van 

politie en handhavers verschoven worden, is zowel bij de politie als bij de Handhaving meer capaciteit 

beschikbaar dan normaal. Mantelzorgers, kunnen die zich ook laten testen op het coronavirus? Nee, 

mantelzorgers zijn niet aangemerkt als een specifieke doelgroep die getest wordt. In het algemeen geldt dat er 

alleen getest wordt als de huisarts verzoekt daarom, als hij dat nodig vindt. Dat zijn patiënten uit kwetsbare 

groepen en dat gebeurt als het van belang is voor hun behandeling verzorging. Daarnaast worden patiënten 

met verschijnselen van een coronavirusinfectie getest als ze zo ziek zijn dat ze moeten worden opgenomen in 

het ziekenhuis. Dus er zijn ook vrij veel mensen die wel kenmerken van corona hebben, die thuis zijn, maar die 

niet getest worden. Zorgmedewerkers, zoals bijvoorbeeld huisartsen, verpleeghuismedewerkers en 

thuiszorgmedewerkers, worden getest als ze klachten hebben die wijzen op een coronavirusinfectie en 

onmisbaar zijn in de zorg. Als dat laatste niet het geval is, wordt gewoon geadviseerd: blijf twee weken thuis, 

ga niet werken. 

De plaatsvervangend voorzitter: Dank u wel. Een aanvullende vraag van de heer Van den Raadt van Trots 

Haarlem. 

De heer Van den Raadt: Ja, twee. Goed te horen dat er geen meer zieken zijn bij politie en Handhaving. Is er bij 

politie en Handhaving wel voldoende beschermende materialen aanwezig? En bij de vraag van die politie en 

Handhaving over het ziekte had ik nog de aanvullende vraag gedaan: hoe staat het bij de huisartsen, zijn die 

ook allemaal op de normale ziekteniveaus? 

De plaatsvervangend voorzitter: De heer Wienen. 

Burgemeester Wienen: Zowel de handhavers als de politie hebben beschermingsmiddelen voor situaties die 

daarom vragen. Dus ze hebben niet standaard, dat kan iedereen ook zien, niet standaard op straat 

beschermingsmiddelen aan of bij zich. Ja, die hebben ze wel bij zich, maar niet zichtbaar. Maar als het nodig is 

kunnen ze die gebruiken en dat gebeurt ook, maar niet heel vaak, omdat het over het algemeen niet als nodig 

wordt ervaren door de medewerkers. Voor wat betreft de huisartsen, die vraag hebben wij nagegaan en er 

zijn geen berichten van een bijzonder hoog ziekteverzuim bij huisartsen. 

De plaatsvervangend voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we naar het volgende blokje en dat gaat over de 

financiële gevolgen. Ook daarbij beginnen we met een vraag van Trots Haarlem. Weet u welke vraag ik bedoel, 

mijnheer Van den Raadt? 

De heer Van den Raadt: Ja, voorzitter, want die vraag heb ik al een paar keer gesteld, de vorige keren ook. Het 

is heel handig natuurlijk dat wij als gemeente Haarlem een beetje inzicht krijgen wat dit ons allemaal gaat 

kosten. Wij krijgen minder inkomsten van belastingen, we moeten meer uitgeven om mensen te helpen. Wat 

helemaal goed is, maar wat gaat het allemaal voor financiële consequenties hebben? Kunnen we daar een 

terugkoppeling op krijgen, en met grote regelmaat? 

De plaatsvervangend voorzitter: Dan een drietal vragen van de PvdA. De heer Sepers, zie ik, gaat uw gang. 
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De heer Sepers: Ja, voorzitter, in lijn met de vragen van de heer Van den Raadt. Natuurlijk terecht worden er 

uitgaven gedaan door de gemeente in het kader van de bestrijding van de gevolgen van de crisis. Er zijn 

minder inkomsten, ik denk aan de parkeerinkomsten, de toeristenbelasting, dat soort dingen. De PvdA zou 

graag zien dat we maandelijks een overzicht krijgen van het college over de extra kosten en de missende 

inkomsten die gemaakt worden. Wij zouden ook graag zien dat dat dan leidt tot een discussie over de vraag, 

want er is natuurlijk ook nog de vraag: wat gaat het Rijk uiteindelijk daarvan betalen en wat betaalt de 

gemeente? De laatste vraag die we hebben: is het zo, financieel technisch, dat wij de financiële gevolgen van 

wat de gemeente doet, dat we bij de rekening 2020 dat moeten gaan oplossen? Dank u wel. 

De plaatsvervangend voorzitter: Dank u wel. Het woord is aan de heer Wienen namens het college. 

Burgemeester Wienen: Ja, dank u wel. Dit zijn natuurlijk heel erg terechte vragen. Er wordt van alle kanten op 

dit moment een beroep gedaan op de gemeente: kunnen jullie bijdragen, kunnen jullie wat extra geld geven, 

kunnen jullie bepaalde bijdragen juist laten vallen? Het effect op de gemeente is financieel ook groot. We 

hebben ervoor gekozen om te zeggen: wij doen wat we denken dat nodig is, wij proberen definitieve 

maatregelen te doen op het moment dat er meer duidelijkheid is over de duur en de uiteindelijke omvang van 

de crisis. In de kadernota maken wij inzichtelijk wat de mogelijke financiële effecten van de coronacrisis zijn 

voor de gemeente, voor zover dat op dat moment ook mogelijk is. We zitten midden in de discussies, het is 

een crisis die voortgaat, dus wij kunnen onmogelijk zeggen: we hebben nu in beeld wat het exact zal gaan 

worden. We weten hoe het nu op dit moment is, dat houden we bij. Wij hopen op 23 april ervoor te zorgen 

dat er dan een eerste overzicht is, maar dat is een overzicht in een ongoing concern. Daarnaast is heel 

belangrijk dat een deel van die uitgaven ook door het Rijk vergoed worden. Op dit moment is dat niet precies 

duidelijk om welke uitgaven dat gaat. Dat geldt in ieder geval voor de rijksregelingen, zoals Tozo. Daarin zijn 

wij alleen het loket en voeren wij de rijksregeling uit en die krijgen wij in principe ook gewoon gestort. Andere 

zaken is niet duidelijk van welke bijdragen van het Rijk richting gemeente komt. Er is vandaag overleg geweest 

met de G40, er is gisteren overleg geweest in VNG-verband om met het kabinet dat ook te bespreken. U weet 

dat er een regel is dat als de rijksuitgaven stijgen, dat dan ook de uitkering voor gemeenten stijgen. Alleen, de 

wet zegt: dat geldt niet voor crisismaatregelen. Dus uitgaven in het kader van de crisis, die worden daarin niet 

meegenomen. Dat zou tamelijk desastreus kunnen zijn, want als het Rijk heel veel geld gaat uitgeven aan de 

crisis en daardoor misschien wel een aantal andere uitgaven verlaagt, dan zou het effect zijn dat de 

gemeenten met een verlaging van de uitkering zouden worden geconfronteerd. Daarover vindt overleg plaats, 

er is door de verschillende bewindslieden aangegeven dat men heel goed snapt dat er ongelooflijk veel op de 

gemeenten afkomt en dat het Rijk het niet kan laten bij de opmerking dat zij diepe zakken heeft. Dus er zal 

ook vanuit het Rijk in overleg gekeken worden welke bijdrage voor gemeenten redelijk is en wij proberen als 

gemeente en in Haarlem, maar ook gezamenlijk, zo goed mogelijk in beeld te brengen voor welke kosten wij 

staan. Op dit moment weten we dus ook nog niet – in de richting van de Partij van de Arbeid – welke 

vergoedingen we van het Rijk krijgen, maar we houden u lopende het proces op de hoogte. U heeft volkomen 

gelijk dat dit in het rekeningenresultaat van 2020 uiteindelijk terecht gaat komen. 

De plaatsvervangend voorzitter: Dank u wel. Een aanvullende vraag van de heer Smit, OPH. 

De heer Smit: Dank u wel, voorzitter. Mijnheer de burgemeester, neemt u op de 23e dan ook een overzicht van 

onze liquiditeit mee? Want dat is één van de zorgpunten die de VNG heeft aangekaart bij het kabinet. 

De plaatsvervangend voorzitter: De heer Wienen. 



 

9 
 

Burgemeester Wienen: Zeker. Wij zullen sowieso aangeven hoe wij de uitgaven die wij doen op dit moment 

dekken. Als daar problemen zijn, krijgt u dat ook te horen. 

De plaatsvervangend voorzitter: Dank u wel. Dan moet ik ondertussen even bladeren. Dan hebben we 

namelijk nog een tweetal vragen die wij sowieso mondeling behandelen en daarna gaan we dus de vragen die 

ook schriftelijk beantwoord kunnen worden alsnog, als we nog tijd hebben, ook mondeling behandelen. Dus 

wij gaan nu weer naar een vraag van de SP, en aangezien de SP er nog steeds niet is en ook niet zal komen, 

draag ik deze weer voor: “De SP is benieuwd naar het huidige beleid van de BCT en de HVO Querido met 

betrekking tot het schorsingsbeleid. Afgelopen week is er weer een dakloze man geschorst voor een periode 

van vier weken, de burgemeester heeft daar hoogstpersoonlijk toestemming voor gegeven. Wij willen graag 

weten op welke grond waarvan de burgemeester die toestemming heeft gegeven en waarom, en wij willen 

ook graag weten waarom er geen time-outplek voor deze man is geregeld.” De heer Wienen. 

Burgemeester Wienen: Ja, in ieder geval soms is de informatie van de SP buitengewoon accuraat, soms iets 

minder, want als er iemand zou moeten weten of ik persoonlijk toestemming voor iets heb gegeven, dan ben 

ik het zelf wel. Dat is niet het geval. Schorsing is in zijn algemeenheid een uiterste sanctie en met 

coronamaatregelen proberen aanbieders de grenzen nog verder te leggen, voordat cliënten worden geschorst. 

Dus er is – en dat heb ik persoonlijk besproken met de directeur van de belangrijkste opvangorganisatie in de 

gemeente, HVO Querido – een uiterste terughoudendheid. Wij hebben ook afgesproken: als mensen echt zich 

volkomen onmogelijk gedragen en daardoor voor andere bewoners een heel groot probleem opleveren, dan 

kan het zijn dat er geen andere oplossing is dan een time-outbed op een andere locatie. Ook daarvan geldt 

overigens dat als iemand zich dusdanig gedraagt dat ook dat niet verantwoord in te vullen is, dan zou het 

kunnen zijn dat het nog verder gaat en dat er geen time-outplek mogelijk is, want de veiligheid van andere 

cliënten en medewerkers staat voorop. Dit ligt vast, niet vanwege deze crisis, maar in een handboek 

maatschappelijke opvang van de gemeente Haarlem. In overleg heb ik dus met de directeur afgesproken dat 

nog terughoudender dan anders opgetreden zal worden. Als het enigszins mogelijk is, is er voor mensen 

opvang. Ik heb niet het signaal gehad dat dat op dit moment voor mensen niet geldt. 

De plaatsvervangend voorzitter: Dank u wel. Dan nog een vraag van de SP over de daklozenopvang: “Is er een 

plan opgesteld wat te doen als er iemand in de daklozenopvang geïnfecteerd is met het coronavirus?” De heer 

Wienen. 

Burgemeester Wienen: Ja, volgens mij heb ik dat de vorige ronde ook verteld. Er is een speciale locatie 

ingericht in de regio. De GGD Kennemerland heeft dat gedaan en daar zijn 18 plekken voor mensen die zelf 

geen plek hebben waar ze verzorgd kunnen worden, maar die niet naar een ziekenhuis hoeven en die daar wel 

zorg kunnen ontvangen. 

De plaatsvervangend voorzitter: Oké, dan hebben wij nu alle vragen behandeld die als sowieso mondeling te 

beantwoorden op papier stonden. Dan gaan wij over – omdat het college ook heeft aangegeven u zo snel 

mogelijk van een antwoord te willen voorzien – die wij als schriftelijk genoteerd hebben, dus dan gaan wij over 

naar de vraag over RegioRijder van Trots. Gaat uw gang, de heer Van den Raadt. 

De heer Van den Raadt: Ja, voorzitter, door de omstandigheden moeten mensen natuurlijk anderhalve meter 

afstand houden. In een rolstoeltaxi anderhalve meter afstand houden, dan betekent het vaak dat er nog maar 

één rolstoel in die rolstoeltaxi kan, waar er vroeger meerdere in zaten. Wat betekent dat voor de wachttijden, 

of wordt er extra inzet gepleegd? Houdt u ons op de hoogte. 
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De plaatsvervangend voorzitter: De heer Wienen. 

Burgemeester Wienen: Ja, het aantal vervoersbewegingen is fors gedaald, dat is op het ogenblik minder dan 

10% van het normale aantal ritten. Er wordt uitsluitend nog solovervoer gereden, juist vanwege het risico van 

afstand. Er wordt gewerkt conform de door het RIVM en de taxibranche opgestelde coronaprotocol en gezien 

het zeer geringe aantal ritten wat er nog moet worden gemaakt, verwachten we eigenlijk dat de stiptheid juist 

heel goed zal zijn. Het precieze stiptheidspercentage, dat weten we pas als we de maandrapportage eind april 

ontvangen. 

De plaatsvervangend voorzitter: Dank u wel. Dan is er nog een vraag van Trots … O, er is een aanvullende 

vraag, zie ik, excuus. De heer Visser van de ChristenUnie, gaat uw gang. 

De heer Visser (ChristenUnie): Ja, is het college ook in gesprek met de taxibedrijven over de continuïteit van 

deze bedrijven? Want ik weet dat er bij andere gemeenten daar zorgen over zijn. Is het college daarover ook 

in gesprek met het Rijk? 

De plaatsvervangend voorzitter: Nog een aanvullende vraag van de heer Rutten van de VVD. 

De heer Rutten: Voorzitter, een punt van orde van de VVD. Dit waren vragen die we schriftelijk gingen afdoen 

en u staat nu ook aanvullende vragen op die vragen toe. Ik kan me ook voorstellen dat we nu gewoon in het 

kader van de orde overgaan tot de verdere behandeling van de agenda en dat wat we schriftelijk zouden 

doen, ook gewoon schriftelijk zouden doen. 

De plaatsvervangend voorzitter: Ik kijk even de zaal rond of daar steun voor is dat we alles dan inderdaad 

schriftelijk afdoen. Ik kijk even … 

Burgemeester Wienen: Voor het college geldt overigens dat we het liever gewoon maar gedaan hebben. Als 

het binnen een uur blijft, dan is het in ieder geval niet nog meer extra belasting en alles wat er dan verder nog 

omheen komt. 

De plaatsvervangend voorzitter: De heer Rutten. 

De heer Rutten: Dan stel ik wel voor dat u de aanvullende vragen verder laat, voorzitter, en dat u het even 

beperkt tot de vragen die zijn ingediend, die schriftelijk beantwoord zouden worden en geen aanvullende 

vragen toelaat. 

De plaatsvervangend voorzitter: Kan dat voorstel op instemming rekenen? Ik kijk de zaal rond? Ja, ik zie daar 

een meerderheid voor. 

De heer …: ‘…’. 

De plaatsvervangend voorzitter: Ik zie een ruime meerderheid om dat zo te gaan doen, dus wij gaan deze 

vragen inderdaad wel mondeling behandelen, maar dan geen aanvullende vragen. Dan is er nu een hele 

feitelijke vraag van Trots en ik zou hem bijna zelf voordragen, omdat hij zo kort is, als de heer Van den Raadt 

dat goed vindt? 

De heer Van den Raadt: Die cruciale beroepen-vraag laat ik zitten voor de heer Rutten. 
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Burgemeester Wienen: Elk raadslid en elke burger kan dat op de website van de gemeente zien, want daar 

staan ze in extenso allemaal opgesomd. Dus ik zou zeggen, daarmee is de vraag beantwoord. 

De plaatsvervangend voorzitter: Dan is er nog een vraag van Trots Haarlem, de heer Van den Raadt, over het 

naleven van de anderhalve meter afstand op het water. Dat was eigenlijk ook al de vraag. 

De heer Van den Raadt: Ja, jammer dat het antwoord, dat kost weer extra tijd voor de burgemeester, maar 

goed. Hoe wordt er gehandhaafd op anderhalve meter uit elkaar blijven? Want we horen berichten dat er met 

dit mooie weer toch alweer flink wat bootjes rondvaren die flink vol bezet zijn. 

De plaatsvervangend voorzitter: De heer Wienen. 

Burgemeester Wienen: Het klopt dat er waterrecreatie plaatsvindt. Afgelopen weekend was de politie 

aanwezig op het water. De dagen zijn op zichzelf wel rustig verlopen, er is geconstateerd dat als er meerdere 

mensen op een boot zijn, dat het vaak gaat om familieleden en dat is niet verboden. Voor het komend 

paasweekend zal op vrijdag en zaterdag tenminste één, en op zondag en maandag tenminste twee vaartuigen 

op het water aanwezig zijn om daadwerkelijk te controleren. Als het niet voldoet aan de regels, zal er ook 

beboet worden. 

De plaatsvervangend voorzitter: Dank u wel. De heer Hulster over de verkeerslichten, Actiepartij. 

De heer Hulster: Dank u wel, voorzitter. De verkeerslichten lijken nog ingesteld op de situatie van voor de 

coronacrisis, toen er nog veel meer auto’s door de stad reden. Het gevolg daarvan is dat de voetgangers en 

fietsers lang moeten wachten en daardoor, als ze moeten wachten, ook vaak bij elkaar moeten wachten. Dat 

is eigenlijk onhandig in verband met de anderhalve meter-regeling en dus ook onveilig. Dus is het college 

bereid om de cycli aan te passen aan de huidige verkeersintensiteit? 

De plaatsvervangend voorzitter: De heer Wienen. 

Burgemeester Wienen: Wat wij gedaan hebben is dat twee weken geleden de groene golven, de meeste 

althans, in Haarlem zijn uitgeschakeld: Schipholweg, Oudeweg, Waarderweg. Daardoor draaien de kruisingen 

zelfstandig en handelen het verkeer af naar het aanbod. Daardoor is de cyclustijd in ieder geval korter. Een 

aantal Haarlemse verkeerslichten is uitgerust met de functionaliteit dat bij geen aanvraag het fietslicht op 

groen staat, wachtstand groen voor fietsers. Momenteel wordt bekeken of dit bij alle verkeerslichten waar 

deze functionaliteit aanwezig is kan worden ingeschakeld. Specifiek voor de Catharijnebrug, die wordt niet 

uitgeschakeld, het verkeerslicht, omdat dit verkeerslicht met name het verkeer over de smalle brug regelt. 

Omdat dit een aanvoerroute is voor Connexxion zouden door het uitschakelen met name fietsers in de knel 

kunnen komen. We kijken wel of op andere locaties verkeerslichten kunnen worden uitgeschakeld, omdat ze 

gewoon niet nodig zijn. De overige voorgestelde maatregelen die u noemt, het vraagt herprogrammeren van 

de regelingen, dat is een buitengewoon omvangrijk werk en dat zijn we niet van plan om te gaan doen. 

De plaatsvervangend voorzitter: Dank u wel. Dan krijgen we een aantal vragen van de OPH, de heer Smit. 

De heer Smit: Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Kan de burgemeester – en het gaat over de ozb – bevestigen 

dat er in de maand mei geen betalingsherinneringen worden gestuurd door Cosensus? Tweede vraag: kan de 

burgemeester aangeven vanaf welke datum er betalingsherinneringen worden gestuurd? En derde vraag: kan 
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de burgemeester bevestigen dat er in 2020 aan de betalingsherinneringen geen extra kosten worden 

toegevoegd? Dank u wel. 

De plaatsvervangend voorzitter: Dank u wel. 

Burgemeester Wienen: Ja, ik heb al verteld hoe het is met ondernemers en ZZP’ers, tot 1 juli is er uitstel. Dat 

geldt niet voor particulieren. Particulieren hebben veelal automatische incasso, waardoor er gespreid betaald 

wordt over negen maanden. Voor de meeste particulieren geldt ook dat er geen bijzondere aanleiding is om 

nu te zeggen: ik kan het nu niet betalen. Maar als het wel zo is, dan kunnen ze een betalingsregeling vragen. 

De plaatsvervangend voorzitter: Dank u wel. Daar gaan we nu over naar een hele set vragen van de SP die ik 

natuurlijk voor kan dragen, dus ik ga dat proberen bijzonder snel te doen, want dan krijgen ze ook snel een 

antwoord. Dus voor de duidelijkheid, dit zijn allemaal vragen van de SP: “De verwachting is dat het aantal 

aanvragen voor bijstand de komende weken en maanden drastisch zal toenemen. De SP vindt dat deze 

cliënten zo spoedig mogelijk dienen te worden geholpen, zodat zij geen achterstand oplopen met de betaling 

van hun vaste lasten. Het vertrouwensbeginsel dient voorop te staan, een inkomenstoets dient pas achteraf te 

geschieden. Is de wethouder, of hier dus het college bij monde van de heer Wienen, dat met de SP eens?” Ik 

ga gelijk door: “De fractie van de SP heeft begrepen dat dak- en thuislozen die worden opgevangen, ondanks 

de coronacrisis toch overdag naar buiten gaan en rond gaan lopen. Dit is natuurlijk te begrijpen vanuit het 

oogpunt van verveling. We hebben begrepen dat personeel van de dagbesteding van Reakt en EcoSol worden 

ingezet bij HVO Querido ten behoeve van de noodopvang voor dak- en thuislozen. Kan de wethouder ons daar 

meer over vertellen?” “Wij hebben ook begrepen dat de burgemeester in overleg is met de handhavers over 

buiten rondlopende dak- en thuislozen. Kan de burgemeester ons vertellen wat dit overleg met Handhaving 

inhoudt en wat de gevolgen hiervan zijn?” De volgende vraag: “In de Beijneshal worden momenteel maar zes 

tot acht mensen opgevangen ‘s nachts. De fractie van de SP heeft begrepen dat er nog eens een achttal 

mensen in de parkeergarage en onder de bruggen slapen. Kunt u ons vertellen hoe u ervoor gaat zorgen dat 

deze mensen ook in de Beijneshal kunnen worden ondergebracht?” De heer Wienen namens het college. 

Burgemeester Wienen: Ja, dank u wel. Op dit moment ziet de afdeling Werk en Inkomen een lichte stijging van 

het aantal jongeren tot 23 jaar dat zich aanmeldt voor een uitkering. Er is nog geen stijging van het aantal 

bijstandsaanvragen voor overige klanten. Dat is ook niet zo gek, want mensen die nu als gevolg van deze 

crisissituatie hun baan verliezen komen eerst in aanmerking voor een WW-uitkering, dat is een voorliggende 

voorziening. Als de crisis langer gaat duren voorzien we wel een stijging van het aantal bijstandsgerechtigden. 

Natuurlijk gaan we er dan ook zo adequaat mogelijk mee om. De tijdelijke noodopvang in verband met de 

coronacrisis in de Beijneshal wordt geëxploiteerd door HVO Querido. Om het rooster voor de bezetting qua 

personeel rond te krijgen is gevraagd aan andere ketenpartners of er personeel beschikbaar is die tijdelijke 

ondersteuning kan bieden in de begeleiding op die locatie. Dat betekent dat Reakt en EcoSol op basis van hun 

positieve reactie op die vraag meerdere medewerkers ter beschikking hebben gesteld voor de noodopvang. 

De handhavers, waar ik inderdaad contact mee heb, constateren de afgelopen weken geen toename van het 

aantal daklozen op straat. Er is wel grote zorg over een aantal bekende zorgmijders. Dat is een kleine groep, 

maar is wel zorgelijk. Dat bespreken we voortdurend met politie en de ketenpartners in de OGGZ-keten en er 

wordt gekeken: hoe kunnen wij deze groep toch ondersteunen en waar mogelijk toch in de richting van dat 

tijdelijke onderdak krijgen? In de Beijneshal worden op het ogenblik meer mensen opgevangen dan die zes tot 

acht. Dat was in de eerste week, ondertussen is het aan het toenemen. Het is wel op vrijwillige basis, niet alle 

daklozen willen gebruikmaken van de opvangvoorziening. Mensen die wel gebruik willen maken van de 7 keer 

24 uur opvang kunnen zich melden bij de Brede Centrale Toegang. Alle ketenpartners, dus iedereen die 
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beroepsmatig betrokken is bij de zorg voor deze mensen, zijn op de hoogte en proberen buitenslapers te 

bewegen om gebruik te maken van deze voorziening. Er wordt flexibel omgegaan met de doelgroep van 

maatschappelijke opvang, zo kunnen ook mensen gebruik maken van de opvang die door de 

coronamaatregelen niet terug kunnen keren naar het land van herkomst. Dat komt op het ogenblik ook 

redelijk vaak voor, of die om een andere reden op dit moment juist in deze crisis geen eigen adres hebben. In 

principe gelden voor hen dezelfde voorwaarden als die wij normaal ook hanteren bij dak- en 

thuislozenopvang, maar als mensen bijvoorbeeld geen inkomen hebben, niet in staat zijn de eigen bijdrage te 

betalen, dan wordt daar een regeling voor getroffen. 

De plaatsvervangend voorzitter: Dank u wel, heer Wienen. Nee, we hebben afgesproken dat we geen 

aanvullende vragen doen. Dan gaan we naar een vraag van Trots Haarlem, de heer Van den Raadt, over 5G. 

De heer Van den Raadt: Ja, voorzitter. Er wordt onder andere een mast gebouwd, en die is inmiddels klaar, bij 

de Zomervaart, een 5G-mast. Waarom wordt er doorgegaan met 5G bouwen, terwijl we een Raadsmarkt 

verwachten en professor Kromhout van de Gezondheidsraad, waar vaak naar geluisterd wordt door 

gemeentelijke instanties en overheidsinstanties, nu ook al zwaar begint te twijfelen aan de veiligheid van 5G 

op de gezondheid? 

De plaatsvervangend voorzitter: De heer Wienen namens het college. 

Burgemeester Wienen: Ja, ik kan hier wel wat over zeggen. Dit heeft dus helemaal niets meer te maken met 

de coronasituatie, maar goed. Bij ons zijn geen gegevens bekend van het plaatsen van een zendmast bij de 

Zomervaart. In het plaatsingsplan van de providers is geen nieuwe locatie langs de Zomervaart aangekondigd, 

er is zelfs niet naar gevraagd. Dus misschien is het goed als u nog eens even precies aangeeft waar het over 

gaat, dan kunnen we eens even kijken wat er mogelijk aan de hand is. Misschien gaat het om werkzaamheden 

aan een bestaande mast langs de Zomervaart nabij de Richard Holkade, dat zou kunnen, dat is een bestaande 

mast. De operators zijn wel bezig om zich voor te bereiden op de uitrol van 5G, maar in principe kan dat al met 

het bestaande netwerk. Daar zal in de beginfase ook gebruik van gemaakt worden, dus het is soms helemaal 

niet mogelijk om onderscheid te maken tussen werkzaamheden ten behoeve van het bestaande netwerk, of 

ten behoeve van het mogelijk maken van 5G. Bij vervanging van apparatuur wordt door operators op dit 

moment ook gebruik gemaakt van apparatuur die ook geschikt is voor 5G. Ik denk overigens, die hogere 

frequentiebanden voor 5G, die worden pas over één, twee jaar geveild, dus het is ook niet de verwachting dat 

er op dit moment al echt allerlei werkzaamheden op dat terrein extra gaan plaatsvinden. 

De plaatsvervangend voorzitter: Dank u wel. Dan was er nog een hele set vragen van de SP over de 

Westergracht 69, waarbij zij een aantal zorgen hebben geuit over de aankoop van een perceel. Zij hebben 

ingestemd met schriftelijke beantwoording en dan behandeling in de raadscommissie Ontwikkeling, dus die ga 

ik ook nu niet voordragen. Dan hebben wij nog een vraag van Jouw Haarlem over OV naar Spaarndam. De heer 

Aynan. 

De heer Aynan: Dank u wel. Vorige week 30 maart hebben wij de vraag gesteld over lijn 14, die normaliter 

naar Spaarndam gaat, maar nu vanwege de coronamaatregelen niet verder rijdt dan Delftplein. De 

burgemeester heeft toen toegezegd om contact op te nemen met de provincie om te kijken wat er mogelijk is 

om Spaarndam toch aangetakt te houden op het OV. Onze vraag is: heeft u dat gedaan, zo ja, wat is het 

antwoord? 

De plaatsvervangend voorzitter: De heer Wienen namens het college. 
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Burgemeester Wienen: Ja, ik heb geprobeerd om, uw vraag kwam wat laat binnen, althans bij mij. Ik heb het 

antwoord helaas niet, dus ik weet niet wat het antwoord van de provincie is. Ik heb het niet persoonlijk 

gedaan, maar dat is meestal zo, dus dan wordt er bij de provincie geïnformeerd. Als het antwoord er is, dan 

hoort u dat. 

De plaatsvervangend voorzitter: Ja, de vraag was, dat zou ook al worden, dus het college zegt nogmaals toe 

dat u het antwoord krijgt, ga ik vanuit, mijnheer Aynan van Jouw Haarlem. Dan zijn er alleen nog vragen van 

D66, zie ik, maar ik weet niet of u ook al akkoord was met schriftelijke beantwoording, of wilt u ze nu … 

Schriftelijke beantwoording is akkoord? Oké, dan gaat het college die ook schriftelijk beantwoorden. Dan 

hebben wij het zowaar op twee minuten na, of drie minuten na, het vragenuur ook binnen het uur afgerond 

met al deze vragen. Dus dank voor uw discipline, collega’s. Dan geef ik de voorzittershamer figuurlijk – o, hij 

ligt er echt – geef ik hem weer over aan de heer Wienen, gaat uw gang. 

 


