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TRANSCRIPT VAN DE RAADSVERGADERING VRAGENUUR VAN GEMEENTE HAARLEM 

d.d. 23 april 2020 

 

1. Vragenuur 

De voorzitter: Goedenavond, dames en heren. Welkom bij deze raadsvergadering van de gemeenteraad van 

Haarlem. Wij zijn aangekomen bij het mondelinge vragenuur. Daarvoor zijn bijzonder veel vragen aangemeld. 

Ik ga u als vervangend voorzitter daar zo goed en kwaad als het kan doorheen proberen te helpen. En daar heb 

ik ook uw hulp bij nodig, raadsleden. Allereerst hartelijk welkom Haarlemmers thuis die kijken, journalisten. 

Het is een vreemde gewaarwording om in deze lege raadszaal te zitten, maar wij gaan proberen dit zo goed 

mogelijk met elkaar te doen. Daarvoor heb ik in ieder geval de hulp nodig van alle raadsleden, want dat 

betekent dus dat zij in ieder geval gedisciplineerd moeten zijn, hun microfoon aan moeten doen als zij het 

woord krijgen van mij. En ook nog iets op moeten letten, want we hebben met elkaar afgesproken dat wij 

eerst de vragen betreffende corona gaan doen. En als er dan nog tijd over is, dan komen we ook bij andere 

vragen. Dus ik ga zo meteen de naam van de partij noemen. Zegt u dan nogmaals goedenavond, want door uw 

goedenavond zeggen komt u in beeld. En daarna gelijk kort en krachtig uw vragen te stellen. Want dan kunnen 

wij al uw vragen beantwoorden. Wij beginnen met vragen van Trots Haarlem. Trots Haarlem, bent u 

aanwezig? Zo ja, zeg dan goedenavond.  

De heer Van den Raadt: Goedenavond, voorzitter. 

De voorzitter: Gaat uw gang, meneer Van den Raadt. 

De heer Van den Raadt: Oké, mooi. Dan doe ik de eerste vraag: hoe worden wijkraden in deze coronatijd op de 

hoogte gehouden van relevante informatie? Want wij horen dat zij slecht informatie voorziening krijgen. 

De voorzitter: Dank u wel. Uw vraag was: hoe worden de wijkraden op de hoogte gehouden van informatie? 

Burgemeester, het woord is aan u. 

Burgemeester Wienen: Ja, in eerste plaats, wij werken nu in een crisisorganisatie. En de communicatie is 

centraal georganiseerd. Er is geen  gebied specifieke aanpak voor corona. Soms moeten besluiten als gevolg 

van richtlijnen vanuit het RIVM snel genomen worden, zoals afgelopen weekend bijvoorbeeld met het 

plaatsen van camera’s. Dus soms worden wijkraden pas achteraf geïnformeerd, maar wij proberen ze wel mee 

te nemen. Er is regelmatig contact via de gebiedsverbinder. En door die verbinder zijn wijkraden ook 

geïnformeerd over thuiswerken. Wij proberen extra te bellen, extra contact te hebben, maar vragen 

tegelijkertijd begrip voor het feit dat de centrale communicatie nu voorop staat. 

De voorzitter: Dank u wel, burgemeester. De heer Van den Raadt van Trots Haarlem, uw volgende vraag 

betreffende corona. Gaat uw gang, meneer Van den Raadt. 

De heer Van den Raadt: Betreffende corona. Nou, zelfs in corona tijd plakken mensen nog wel eens stickers op 

verkeersborden. En dat mag niet, daar wordt tegen opgetreden. 

De voorzitter: Meneer Van den Raadt. Alstublieft, uw volgende vraag betreffende corona, gaat uw gang. 

De heer Van den Raadt: Ik heb niet alles gehoord wat u zei, voorzitter. 
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De voorzitter: Meneer Van den Raadt, ik vroeg of u uw volgende vraag betreffende corona wilde stellen. Uw 

andere vraag komt aan de orde als er nog tijd over is voor deze vraag. 

De heer Van den Raadt: Helemaal goed, voorzitter. Dat is onze derde vraag. In het Algemeen Dagblad lezen we 

dat het sterftecijfer onder bewoners van verpleeghuizen verdubbeld is. En hoe is de stand van zaken 

betreffende dit onderwerp in de verzorgingshuizen, bejaardenhuizen en bij oudere mensen thuis in Haarlem?  

De voorzitter: Dank u wel, meneer Van den Raadt van Trots Haarlem. De heer Wienen. 

Burgemeester Wienen: Wij weten dat bij verpleeghuizen er sprake is van extra sterfte. In de instelling in 

Haarlem zijn 47 mensen overleden ten gevolge van corona. Hoeveel mensen besmet zijn hebben wij geen 

informatie over. Maar het is duidelijk dat de ziekte met name onder ouderen slachtoffers eist. Hoe dat zit bij 

de mensen die thuis wonen weten wij ook niet. Wij krijgen wel informatie door over sterfgevallen, maar 

weten vaak niet of dat corona gerelateerd is of niet. Het algemene beeld is dus dat ouderen meer getroffen 

worden en dat er ook relatief veel ouderen aan overlijden ten opzichte van andere leeftijdsgroepen. Je kunt 

dat ook terugvinden bij het RIVM en Haarlem wijkt daarin niet af van andere gemeenten. 

De voorzitter: Dank u wel, de heer Wienen namens het college van B&W. De heer Van den Raadt, uw volgende 

vraag betreffende corona. Gaat uw gang. 

Mevrouw Van Zetten: Voorzitter, mag ik nog een vervolgvraag stellen aan de burgemeester? 

De voorzitter: We hebben met elkaar afgesproken dat als u het woord wilt, dat u dit meld via de chat en niet 

op deze manier. 

Mevrouw Van Zetten: Dat heb ik gedaan. 

De voorzitter: Nee hoor, maar u kunt een vervolgvraag stellen. Mevrouw Van Zetten van Hart voor Haarlem. 

Mevrouw Van Zetten: Ja, voorzitter, er ging iets mis. De burgemeester zegt dat er 47 corona doden zijn te 

tellen in de verzorgingstehuizen in Haarlem. Mij heeft het bericht bereikt dat mensen sterven en er vervolgens 

geen test is of het corona was. Maar dat vervolgens degene die overleden is razendsnel wordt opgehaald. 

Kunt u dat bevestigen? 

De voorzitter: De heer Wienen namens het college. 

Burgemeester Wienen: Ik kon helaas de vraag niet goed verstaan. Maar ik begrijp dat u gevraagd hebt of het 

klopt dat mensen zo snel mogelijk weg worden gehaald uit de instelling, om wat dat betreft de risico ‘s … Nee, 

dat klopt niet? Dan hoor ik graag de vraag nog een keer. 

De voorzitter: Ik zal de vraag herhalen. De vraag was: klopt het dat na overlijden corona niet meer wordt 

vastgesteld en mensen zo snel mogelijk weg worden gehaald? 

Mevrouw Van Zetten: Voorzitter, misschien kan ik het zelf nog herhalen. Mij bereikt het bericht dat sommige 

mensen overlijden en niet getest worden of het corona is, maar wel gelijk worden weggehaald zodat men niet 

weet, of men wilt niet weten, dat het een sterfgeval is als gevolg van corona. 
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De voorzitter: Mevrouw Van Zetten, dat herhaalde ik net voor u. Dus gunt u ons alstublieft de tijd dat wij door 

alle vragen heen komen. De heer Wienen namens het college. 

Burgemeester Wienen: Ja, ik kan alleen maar zeggen dat ik informatie krijg over de mensen waarvan is 

vastgesteld dat ze overleden zijn door corona. Ik weet niet of bij andere overlijdens er nog apart getest wordt 

of er toch sprake is van corona. Maar er is duidelijk sprake van een vaststelling van corona, anders zouden wij 

nooit die cijfers op deze manier kunnen krijgen. 

De voorzitter: Dank u wel, burgemeester Wienen. Voor alle raadsleden nogmaals, om het overzichtelijk te 

houden en het ook enigszins ordentelijk te houden. Stelt u alstublieft via de chat die wij hebben als u het 

woord wilt of een vervolgvraag heeft. Dan krijgt u van mij het woord. Dus niet zoals gebruikelijk uw hand 

opsteken en gaan spreken. Gewoon via de chat. Dus de heer Van den Raadt van Trots Haarlem heeft nog een 

vervolgvraag. Gaat uw gang, de heer Van den Raadt. 

De heer Van den Raadt: Dank u wel, voorzitter. Ja, want de burgemeester zegt het getal van 47. Maar dat is 

dus in de verzorgingstehuizen, bejaardenhuizen, alle instellingen samen, die staat op 47? En die getallen 

kunnen we teruglezen bij de GGD? 

De voorzitter: De heer Wienen. 

Burgemeester Wienen: Nee, ik denk niet dat de GGD die apart vermeldt. Maar wij hebben die informatie 

opgevraagd en gekregen.  

De voorzitter: Dank u wel, de heer Wienen. Dan stel ik voor dat wij naar de volgende corona gerelateerde 

vraag gaan van de heer Van den Raadt van Trots Haarlem. Gaat uw gang. 

De heer Van den Raadt: Ja, voorzitter. En dat is een vraag die ik al een paar keer gesteld heb en waarvan 

iedereen vindt dat het een goed idee is. Dat gaat over het overzicht van deze coronacrisis op de financiële 

situatie in Haarlem. Is er al enig zicht op wanneer we daar informatie over krijgen wat de impact is voor de 

gemeentelijke kas? 

De voorzitter: Burgemeester Wienen namens het college. 

Burgemeester Wienen: Ja, eerder heeft de heer Sepers daar om gevraagd en is er ook toegezegd dat wij  zo 

snel mogelijk komen met een overzicht. Wij denken het eerste overzicht proberen we morgen naar de raad te 

sturen. Dat zal dus nog een hele grote mate van laat ik zeggen onzekerheid hebben. Er zijn dingen die we op 

dit moment alleen nog maar PM kunnen ramen. Maar het geeft wel een eerste indicatie van de effecten van 

corona ook op de gemeentefinanciën.  

De voorzitter: Dank u wel, de burgemeester. Dan stel ik voor dat wij naar de volgende partij gaan met vragen 

over corona en dat is Jouw Haarlem. Houdt u het alstublieft kort en krachtig. De heer Ainan namens Jouw 

Haarlem. 

De heer Ainan: Dank u wel, voorzitter. Ik wil eerst iedereen hartelijk danken voor het mogelijk maken van deze 

uitzending. Er is ongetwijfeld heel hard gewerkt. Onze eerste vraag, voorzitter. Hoort u mij? 

De voorzitter: Jazeker, wij horen u. 
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De heer Ainan: Voorzitter, om deze crisis te overleven zijn vele horeca ondernemers op bezorging overgegaan. 

En we hebben van verschillende ondernemers ook te horen gekregen dat handhaving, ja, laten we zeggen een 

beetje rigide omgaat met auto’s die even geparkeerd worden om de bezorging op te halen. En de vraag is: is 

het college, de burgemeester, het met Jouw Haarlem eens dat vooral in deze crisistijd handhaving coulance 

moet betrachten?  

De voorzitter: Dank u wel, meneer Ainan. Burgemeester Wienen namens het college. 

Burgemeester Wienen: Als u het zo algemeen formuleert is dat niet ons eerste punt. Handhaving moet waar 

mogelijk met coulance, maar waar nodig met stevigheid optreden. Wij hebben afgesproken dat handhavers 

coulant omgaan met bezorging van horecaondernemers, dat werkt ook zo. Auto’s en bezorgscooters in het 

voetgangersgebied, die worden soms wel aangesproken. Maar er zijn geen waarschuwingen of boetes 

uitgedeeld. Bij geparkeerde auto’s zonder laad- en losactiviteiten wordt gevraagd wat de reden is van de 

aanwezigheid in het voetgangersgebied, omdat parkeren niet is toegestaan, en dat lijkt me volkomen terecht. 

De voorzitter: De heer Ainan van Jouw Haarlem, gaat uw gang. 

De heer Ainan: Ja, voorzitter, daar zijn we het ook mee eens. Maar het gaat inderdaad om waarschuwen en 

boetes uitdelen. Tweede vraag, voorzitter. 

De voorzitter: Excuus, meneer Ainan. Er is een aanvullende vraag van Trots door de heer Van den Raadt. 

De heer Van den Raadt: Voorzitter, dank u wel. En dan de aanvullende vraag is: bij coulance in coronatijd, is er 

dan ook coulance bij het stickers plakken op verkeersborden? 

De voorzitter: De heer Van den Raadt, we hadden afgesproken dat deze vraag aan het eind zouden doen, want 

deze is niet corona gerelateerd. Dus de heer Ainan van Jouw Haarlem, gaat uw gang. 

De heer Ainan: Voorzitter, op het gevaar af dat u zegt dat dit niets met corona te maken heeft, maar Jouw 

Haarlem vindt het wel degelijk door de corona urgenter geworden. Het gaat namelijk om de weeskinderen op 

de Griekse vluchtelingenkampen. Wij hadden voor deze hele crisis afgesproken dat het college een signaal 

landelijk zou afgeven om de bereidheid te tonen om enkele weeskinderen op te nemen. En onze vraag is: hoe 

staat het daarmee? 

De voorzitter: Burgemeester Wienen. 

Burgemeester Wienen: Ja, ik heb daar op dit moment drie dingen op te antwoorden. Het eerste is dat ik 

samen met de collega’s van onze zustersteden Osnabrück en Ange, plus een aantal andere gemeenten die 

daar ook relaties mee onderhouden, te weten Augsburg, Münster, Orlean, Bürge en Enschede. Hebben wij 

gezamenlijk een brief gestuurd waarin wij aan onze regeringen vragen in Europees verband hier samen aan te 

bieden om kinderen op te vangen. En dat wij in ieder geval in onze steden bereid zijn om daar ook aan mee te 

werken. Dat is een. In de tweede plaats is er ook vanuit Haarlem actie geweest om te vragen aan de regering 

om te kijken hoe zij bij dit Europese initiatief kan aansluiten. En daar heb ik ook een bijdrage aan geleverd via 

een video. En ten slotte heb ik in de contacten met het ministerie van Justitie en Veiligheid aangegeven dat wij 

ook in Haarlem bereid zijn om kinderen op te vangen. Als er wordt overgegaan tot een humanitaire actie op 

dit punt. 
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De voorzitter: Dank u wel, de heer Wienen. Meneer Ainan, gaat uw gang. 

De heer Ainan: Dank u wel, voorzitter. En dank ook voor de acties die door het college ondernomen zijn. En we 

horen graag de terugkoppeling zodra er iets bekend is. Voorzitter, dit is al denk ik de derde vraag die gesteld 

wordt over lijn 14 naar Sparendam. Door de corona maatregelen rijdt die helaas niet veder dan Delfplein. En 

vorige week is door het college aangegeven dat ze in gesprek zouden gaan met de provincie om te kijken of 

Spaarndam toch niet bereikt kan worden met het ov. En onze vraag is: hoe staat het daarmee, voorzitter? 

De voorzitter: Dank u wel, meneer Ainan. De burgemeester namens het college. 

Burgemeester Wienen: Vorige week is met name ook vanuit de ChristenUnie aangegeven van: volgens hen 

waren er wel mogelijkheden met het materiaal. Dat is bij de provincie opnieuw nagevraagd. De provincie zegt: 

nee, het materiaal laat het nu niet toe, want de kleine busjes die zijn aangeschaft voor Spaarndam, daar 

kunnen we de afstand onvoldoende houden. En de grote bussen, die zijn breder dan de toegestane breedte op 

de route in Spaarndam. Dus Connexxion kan daar niet heen rijden. Gelet op de enorme afname van de vraag 

naar openbaar vervoer, het aanbod van reizigers, vindt de provincie ook dat er geen aanleiding is om dan 

speciale noodscenario’s te gaan inzetten. Dus de provincie heeft ermee ingestemd dat er tijdelijk geen bus 

rijdt in Spaarndam. Ik heb daar geen nieuwe informatie over. Wel een bevestiging van de eerder door de 

provincie gegeven informatie. 

De voorzitter: Dank u wel, burgemeester. Er is in ieder geval een vervolgvraag van de heer Visser van de 

ChristenUnie. Gaat uw gang, meneer Visser. En daarna ook de heer Ainan natuurlijk. 

De heer Visser: Dank u wel, voorzitter. Ik begrijp dat het probleem is die afstand. Ik heb dan de indruk dat het 

vooral de afstand tot de chauffeur is. Want het lijkt me dat in het busje zelf de passagiers zelf wel afstand 

kunnen houden. Dan wil ik toch een oproep doen om te zoeken naar creatieve oplossingen. Want inderdaad 

nu is er weinig vervoersvraag. Maar je ziet de afgelopen weken de vervoersvraag toenemen, en zeker als de 

scholen nu opengaan gaat die vervoersvraag toenemen. De NS heeft zijn dienstregeling ook al weer 

uitgebreid, dus dit kunnen we niet lang volhouden. Ook al zou die eis van 1,5 meter blijven, het kan niet zo zijn 

dat Spaarndam nog maandenlang geen openbaar vervoer houdt. Dus ik wou toch vragen of er een oplossing 

wordt gezocht. 

De voorzitter: Uw vraag is helder. Een vervolgvraag van de heer Ainan, Jouw Haarlem. 

De heer Ainan: Voorzitter, vorige week hadden we expliciet gevraagd of een belbus wel mogelijk is. En Jouw 

Haarlem ondersteunt ook dit verzoek van ChristenUnie. Dus alstublieft, kijk wat wel mogelijk is. 

De voorzitter: En een vervolgvraag van de heer Van den Raadt van Trots Haarlem. 

De heer Van den Raadt: Ja, voorzitter. En die ging nog over de vorige vraag, over dat van die weeskinderen 

opvang vluchtelingen. De vorige keer dat wij een situatie hadden met opvang van vluchtelingen in Haarlem, 

toen werden alle fractievoorzitters bij elkaar geroepen en werd het een gezamenlijk besluit. Wat ik nu hoor 

van de burgemeester verbaast me een beetje, want nu lijkt het alsof de burgemeester gaat over de opvang 

van vluchtelingen, ja of nee. Heeft de gemeenteraad daar helemaal niks meer over te zeggen? 
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De voorzitter: Oké, ik stel voor dat wij eerst buslijn 14 naar Spaarndam afmaken en daarna geef ik de 

burgemeester de ruimte om ook nog hier op te antwoorden. Er is ook nog een vervolgvraag van de heer 

Wiedemeijer van de PvdA over buslijn 14. 

De heer Wiedemeijer: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ga me een keer bemoeien met een beheeronderwerp. Ik 

zag van de week bus 14 rijden en dat was een middelgrote variant. Dus niet de kleine bus en ook niet de grote 

bus, maar een tussenvariant waar genoeg afstand is en die dus volgens mij gewoon kan doorrijden. Dus 

iedereen die deze week bus 14 ziet rijden, volgens mij kan de huidige variant doorrijden naar Spaarndam. Dus 

ik hoor daar graag antwoord op. 

De voorzitter: Oké. Dan de antwoorden van de burgemeester namens het college op de vervolgvragen over 

buslijn 14 naar Spaarndam. 

Burgemeester Wienen: Ja, in de eerste plaats de heer Visser die zegt van: als de samenleving langzaam weer 

op gang komt, dan zal ook de behoefte aan openbaar vervoer groter worden. In ieder geval de behoefte aan 

vervoer. Ik denk dat dat een zeer terecht punt is als de scholen opengaan, dat we even moeten kijken: wat 

heeft dat voor een gevolgen? Ook voor de behoefte aan vervoer. Wellicht dat daar een specifieke regeling 

voor nodig is, maar daar zullen we zeker naar kijken. En dat kan ook een argument zijn om bij de provincie nog 

eens een keer te kijken van: waar zitten misschien toch mogelijkheden? Dat is een. In de tweede plaats, ik 

begrijp dat nu gekeken wordt naar: welke bussen rijden er nou precies rond en zouden die wel of niet verder 

kunnen? Wij hebben nu twee keer bij de provincie die vraag gesteld en wij hebben twee keer van de provincie 

dit antwoord gekregen. Ik ga voorlopig even uit van de juistheid van de antwoorden die gegeven worden. 

Maar de specifieke informatie die gegeven wordt zullen wij natuurlijk ook meenemen in de contacten met de 

provincie. Dus als het dan toch anders blijkt te zijn, dan zullen we vragen om daar rekening mee te houden. 

De voorzitter: Dank u wel, burgemeester. Dan gaan wij naar het volgende cyclus. We gaan nog even naar het 

antwoord op de vraag van de heer Van den Raadt, de vervolgvraag over de opname van kinderen uit 

Griekenland. Wat was de positie van de gemeenteraad, was de vraag van de heer Van den Raadt hierover, 

burgemeester. 

Burgemeester Wienen: Ja, wat er feitelijk gebeurd is, is dat het college gereageerd heeft op vragen vanuit de 

raad onder andere en vanuit de samenleving. Het gaat om een zeer beperkt aantal mensen wat naar 

Nederland zou komen, een nog beperkter aantal mensen wat dan in Haarlem een plek zou vinden. En naar 

onze mening is dat zo zeer toepassend in het algemene beleid dat wij daar geen aanleiding zagen om apart 

daarover met de raad te confereren. 

De heer Van den Raadt: Ja, maar moet dat wel of niet? 

De voorzitter: Meneer Van den Raadt, uw microfoon staat nog aan. Wilt u die uitzetten alstublieft. Nee, 

meneer Van den Raadt, wij gaan nu eerst verder met de volgende onderwerpen. Mocht er aan het eind nog 

tijd over zijn, dan kan dat. Meneer Ainan zwaait heel vrolijk naar mij, maar uw vragen zijn volgens mijn papier 

in ieder geval op, dus dan zou het naar een andere partij gaan. Of zie ik dat helemaal verkeerd, meneer Ainan? 

Het woord is aan de heer Ainan, Jouw Haarlem.  

De heer Ainan: Voorzitter, ik had nog een vraag over de herdenkingsplaketten, heeft inderdaad weinig met 

corona te maken. 
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De voorzitter: Meneer Ainan, net zoals meneer Van den Raadt, die gaan wij dus aan het eind doen als er tijd 

over is. Dus wij gaan nu naar OPH, die heeft ook een aantal vragen over corona. Dus de heer Smit krijgt 

daarvoor het woord neem ik aan. En stelt u al uw vragen graag achter elkaar, dan kan de burgemeester in een 

keer antwoorden. Gaat uw gang, de heer Smit namens de OPH. 

De heer Smit: Dank u wel, meneer de voorzitter. Allereerst even een opmerking. Er is twee keer toegezegd dat 

wij beknopte verslagen van het corona vragenuur krijgen en uiteraard ook de Haarlemmers, nog belangrijker. 

Maar ik heb ze nog niet gezien, dus ik vraag daar opnieuw aandacht voor. Dan onze vragen en het zijn een 

aantal hoeveel vragen. Hoeveel aanvragen voor steun zijn er door ZZP’ers in Haarlem inmiddels ingediend? 

Hoeveel Haarlemmers hebben tot en met 22 april een uitkering op hun bankrekening overgemaakt gekregen? 

Hoeveel aanvragen zijn afgewezen? Hoeveel aanvragen waren er per 15 april in behandeling? En hoeveel 

aanvragen zijn er per 22 april in behandeling? Hoeveel WW aanvragen zijn er vanaf de afgelopen maand 

gedaan? En hoeveel aanvragen voor bijstand zijn er in de afgelopen maand gedaan? Dank u wel, voorzitter. 

De voorzitter: Dank u wel, meneer Smit namens de OPH. Het woord is aan de burgemeester namens het 

college. Gaat uw gang. 

Burgemeester Wienen: Dank u wel. Dat zijn in ieder geval hele concrete vragen. Sinds woensdag 22 april, of 

nee sorry, dat klopt natuurlijk niet. Sinds de regeling is opengesteld tot woensdag 22 april hebben 3571 

Haarlemse ondernemers een online aanvraag levensonderhoud, TOZO, ingediend. Op 22 april waren er 1176 

Haarlemse ondernemers die een aanvraag levensonderhoud TOZO in geld hebben ontvangen. Dus 3571 

hebben een aanvraag ingediend, 1146 hebben het geld intussen ontvangen. 206 Haarlemse aanvragen zijn 

afgewezen. Of worden afgewezen, daarvan is duidelijk dat ze afgewezen worden. Nog niet in alle gevallen 

heeft dat de mensen bereikt. Maar dat is in ieder geval het aantal wat niet voldoet aan de criteria. Op 15 april 

waren er 3050 Haarlemse ondernemers die zeg maar hun plan hadden ingediend. En op 22 april waren dat er 

3571. En degenen die ondertussen al een antwoord hebben gehad, dus dat zijn degenen die geld hebben 

gekregen en degenen die zijn afgewezen, dus die kan je daarvan aftrekken. En de rest die is in behandeling. 

Het UWV handelt aanvragen van de WW af en dat betekent dat wij niet weten hoeveel aanvragen voor de 

WW er gedaan zijn. Die worden niet bij ons ingediend. En aanvragen voor bijstand in de afgelopen maand, dat 

waren er 38 in de maand maart, dat zijn de normale aanvragen voor levensonderhoud, normale bijstand. En 

dat aantal wijkt niet af van de maanden ervoor. We zien wel vanaf maart een kleine stijging van telefonische 

meldingen voor een bijstandsuitkering, dus mensen die informatie indienen en die zeggen van: hoe zit dat? 

Die krijgen dan de formulieren toegestuurd en wij verwachten dus dat het een lichte stijging nu wel zal gaan 

komen. Maar tot nog toe was dat niet zo. En degenen die zicht nu melden, die dus telefonisch informatie 

vragen, dat zijn vooral jongeren.  

De voorzitter: Dank u wel, burgemeester namens het college. Er is een vervolgvraag van de SP in ieder geval, 

en daarna ook van OPH. Maar nu eerst de SP, de heer Garretsen. 

De heer Garretsen: Dank u wel, voorzitter, voor het woord. Vraag aan de burgemeester. Vindt u ook niet dat 

ondernemers die een TOZO aanvraag doen, dat die in elk geval binnen een week een inhoudelijke reactie 

moeten krijgen. En niet een paar weken moeten wachten van wat er gebeurt met de aanvraag. Want vaak 

hebben ze inderdaad broodnood. 

De voorzitter: Ook een vervolgvraag van de heer Smit, OPH. Gaat uw gang. Meneer Smit, uw microfoon staat 

nog uit, u bent niet te horen.  
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De heer Smit: En nu, staat die uit? 

De voorzitter: U bent nu te horen, meneer Smit, gaat uw gang. 

De heer Smit: Nou, ik ben benieuwd. Voorzitter, ik had gevraagd of er beknopte verslagen van het corona 

vragen uur voor de Haarlemmers beschikbaar zijn? En het is toegezegd, twee keer niet gebeurd. Gebeurt dat 

nu, voor de derde keer, wel? eventueel met terugwerkende kracht. 

De voorzitter: Dank u wel, meneer Smit, voor deze vervolgvraag. En de heer Ainan van Jouw Haarlem heeft 

ook een vervolgvraag. Gaat uw gang, meneer Ainan. 

De heer Ainan: Dank u wel, voorzitter. Vorige week zijn deze vragen ook terecht door OPH gesteld. En toen 

heeft de burgemeester gezegd: binnen een paar dagen, binnen een week eigenlijk, zullen aanvragen 

gehonoreerd worden. En we zien dat nu slechts een derde geld heeft overgemaakt gekregen. Hoeveel dagen 

denkt het college nog nodig te hebben?  

De voorzitter: Dank u wel. Burgemeester Wienen namens het college. 

Burgemeester Wienen: Ja, eerst de vraag van de SP. Vindt u niet dat iedereen binnen een week zijn antwoord 

moet hebben? Dat zou natuurlijk mooi zijn als dat lukte. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat het ook 

correct gebeurt. En dat vraagt toch wat meer tijd. Wij zijn met heel veel mensen bezig om het te verwerken. 

Degenen die heel eenvoudig zijn, die zijn ondertussen afgehandeld. En dat betekent dat ongeveer de helft 

schat ik deze week het geld zal hebben. Maar de andere helft vergt gewoon meer tijd omdat er dingen moeten 

worden gecheckt volgens de Rijksregeling. Wij voeren een Rijksregeling uit en dat kost helaas toch iets meer 

tijd. We hebben wel extra mensen ondertussen ingezet, dus we doen ons uiterste best. Als er sprake is van 

broodnood, en dat heb ik al eerder gezegd, de heer Ainan heeft daar ook naar gevraagd, het is vorige week 

ook gevraagd. Wij laten op onze site zien wat je dan moet doen en dan krijg je binnen een dag krijg je geld 

overgemaakt. Dus dat gebeurt niet binnen een week maar binnen een dag. En dan de vraag van de heer Smit 

over de antwoorden. Die komen sowieso beschikbaar in het verslag van de raad. Ik begrijp dat u zegt: dat 

zouden we eigenlijk heel erg snel willen. Ik kan mij voorstellen dat dat goed is en dat wij even kijken in 

hoeverre wij op de website van de gemeente, waar wij zo veel mogelijk Q&A van corona hebben, ook de 

vragen van vanuit de raad daarin mee kunnen nemen. 

De voorzitter: Dank u wel, meneer Wienen. Ja, er is antwoord op deze vraag gekomen. Dan komen we op de 

vragen over corona van de SP. Gaat uw gang, meneer Garretsen.  

De heer Garretsen: Dank u wel, voorzitter. Afgelopen dinsdag in het nieuws uur was er een item over 

contactonderzoek. Nu ten noodzaak daarvan. En dat zou dan door de GGD moeten gebeuren. En de GGD Zuid-

Kermeland is daarover benaderd en die zeiden: ja, wij doen het niet, want wij hebben een tekort aan 

personeel. Terwijl andere GGD, zoals Waterland en Zaanstreek, het wel doen. Twee vragen: is de 

burgemeester het met mij eens dat het contactonderzoek belangrijk kunnen zijn voor de bestrijding van 

corona? En zo ja, wanneer is de GGD Zuid-Kermeland in staat om dat te doen.  

De voorzitter: Dank u wel. Burgemeester Wienen namens het college. 

Burgemeester Wienen: Ja, ik denk dat in deze crisis er een aantal zaken zijn die we allemaal zo snel mogelijk 

gedaan willen hebben. Er moeten meer testmogelijkheden komen, er moet uitgebreider getest worden. Er 
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moet meer onderzoek gedaan worden over contact en er moeten meer beschermingsmiddelen zijn. Dat zijn 

allemaal zaken waar de GGD heel druk mee bezig is. Daar binnen moeten prioriteiten gesteld worden en moet 

er gekeken worden van: wat is in ieder geval voor ons op dit moment het belangrijkst? En naar mijn mening is 

het belangrijk dat wij de GGD daarin wel volgen en de juiste vragen stellen. Maar niet bij voorbaat zelf de 

keuzes maken over wat wij denken dat het belangrijkste is. Ik zal dit punt in ieder geval meenemen naar het 

overleg dat ik morgen met de collega’s weer heb als het gaat om de bestrijding van de corona. En dan kan ik 

ook meteen kijken van of wij hier de prioriteiten op de goede manier hebben gesteld. 

De heer Garretsen: Ik neem aan dat de burgemeester daar reactie op geeft.  

Burgemeester Wienen: In ieder geval zal ik dan luisteren naar wat er gezegd wordt. En afhankelijk van de 

argumentatie vind ik er dan iets van. Maar als u bedoelt van: ik hoor het ook graag. Dan zal ik dat laten weten. 

De voorzitter: Dank u wel, burgemeester Wienen. Dan gaan wij naar een aantal vragen over corona van de 

fractie van D66. Ook u houdt u het kort en krachtig alstublieft. Mevrouw Van der Wind gaat ze stellen naar 

mijn weten. Gaat uw gang. 

Mevrouw Van der Wind: Dank u wel, voorzitter. Een aantal vragen, om te beginnen met sport. Gaat het 

college in samenwerking met scholen en sportverenigingen op 24 april een plan presenteren zodat alle 

jongeren tot en met 18 jaar vanaf 28 april met het beginnen van onder begeleiding buiten sporten. Ook de 

jongeren die geen lid zijn van een buitensportvereniging. Kunt u ervoor zorgen dat alle jongeren ook al in de 

meivakantie in elk geval twee keer per week buiten kunnen sporten? En kunt u hiermee ook in overleg treden 

met de sportscholen die nog niet open mogen, zodat die bijvoorbeeld hun sportinstructeurs beschikbaar 

stellen voor het begeleiden van jongeren. De minister president was in zijn persconferentie heel duidelijk. Als 

mensen samen komen en wel 1,5 meter afstand houden ,dan zal er niet handhavend worden opgetreden. Op 

welke wijze kunt u ervoor zorgen dat dat inderdaad niet zal gebeuren? Dan over de basisscholen. Met het 

hervatten van basisscholen en het advies dat ouders hun kinderen zo veel mogelijk lopend en fietsend naar 

school moeten brengen zal het lastiger worden om 1,5 meter afstand te houden op de veelal krappe stoepen 

en fietspaden. In andere gemeentes liggen plannen gereed om de snelheid in de gehele gemeente tijdens de 

coronacrisis terug te brengen naar 30 kilometer per uur. Dat sluit aan bij het in wording zijnde 

initiatiefvoorstel van D66. En dan de fietspaden alleen open te stellen voor voetgangers en alle fietsers en 

scooters op de rijbaan te laten rijden. Wat zijn de plannen van de gemeente Haarlem om ervoor te zorgen dat 

kinderen en ouders anderhalve meter afstand in acht kunnen nemen op de krappe voet en fietspaden? En 

welke ideeën zal het college snel uitvoeren? Bij veel basisscholen moeten ouders op de stoep voor school 

wachten, want ze mogen niet op het schoolplein komen. En bij de grotere basisscholen gaat het om een grote 

hoeveelheid ouders en verzorgers die op hun kinderen staan te wachten aan het eind van schooldag. Kan de 

gemeente Haarlem scholen het recht geven om rond de open en sluitingstijden van de school de openbare 

weg rondom de school voor al het verkeer af te sluiten, zodat ouders op veilige afstand van 1,5 meter van 

elkaar kunnen wachten op hun kind. Dan nog wat over de binnenstad. Op de botenmarkt en bouwvoeten 

straat is het in elk geval op vrijdagen en zaterdagen heel druk met mensen die voor de deur van een aantal 

winkels staan te wachten voordat zij naar binnen mogen. Omdat de stoep op die plekken smal is staan mensen 

ook op straat te wachten, er is namelijk nergens anders ruimte. Bent u het met D66 eens dat het beter is de 

Botenmarkt en de Bouwvoetenstraat gedurende de coronacrisis op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5 voor 

autoverkeer te sluiten, zodat mensen veilig op straat kunnen wachten. En ook in de binnenstad op de 

Gierstraat, Koningstraat en Kleine Houwstraat is fietsverkeer toegestaan, maar in de Grote Houwstraat niet. 

Het is vrijwel ondoenlijk om in de Gierstraat, Koningstraat en kleine Houwstraat anderhalve meter afstand te 
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houden met al het fiets en wandelverkeer. De Grote Houwstraat is frappant genoeg veel rustiger en ook veel 

breder. Bent u het met D66 eens dat het beter is om de Gier- en Koningstraat en Kleine Houwstraat gedurende 

de coronacrisis te sluiten voor fietsverkeer en het fietsverkeer over de veel bredere Grote Houwstraat te laten 

rijden? Onze laatste vraag is zojuist al beantwoord, dus die laat ik zitten. Dank u wel, voorzitter. 

De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Van der Wind, namens D66. Gaat uw gang, burgemeester, namens het 

college. 

Burgemeester Wienen. Dank u wel. Het zijn een hele serie hele praktische vragen. En feitelijk zijn het ook 

suggesties van: zouden dit geen goede manieren zijn om te reageren op de nieuwe werkelijkheid, de scholen, 

de mogelijkheden voor sport en dergelijke. Ik ga daar wel op in, maar ik zeg sowieso toe dat ik al dit soort 

suggesties meeneem om samen te kijken van: zitten daar elementen in waar we verder mee kunnen en 

moeten? Maar om te beginnen, u zegt: vanaf 24 april een plan presenteren, dat gaat niet lukken. Ik kan u wel 

zeggen dat de minister president, die was dinsdag avond gaf die een persconferentie en woensdagmorgen om 

een uur of 7 kreeg ik een app van de wethouder sport, die zei: ik ga meteen aan de slag om met verenigingen 

en met de organisaties en met onze eigen organisatie te kijken hoe wij hier zo goed mogelijk op in kunnen 

spelen. Dus het is echt direct op gepakt. Maar de maatregelen lopen pas na 28 april af. En wij proberen zo snel 

mogelijk met een goed plan te komen. Overigens is het wel zaak om goed te realiseren dat dat gaat om voor 

een groot deel verenigingen en vrijwilligers. Vrijwilligers die bijvoorbeeld een rol spelen omdat hun eigen 

kinderen in teams zitten en daarom zijn zij  bereid om daar een bijdrage te leveren. Je kunt niet zomaar 

verwachten dat die sportverenigingen bijna full time aan begeleiding van heel veel andere mensen gaan 

werken. Dus wij zoeken met elkaar van: wat zijn de manieren om de mogelijkheden voor jongeren om sport te 

beoefenen flink te gaan vergroten? Uw suggesties, ik zie bijvoorbeeld dat u zegt: kijk ook naar sportscholen. 

Misschien dat instructeurs, dat die een rol kunnen spelen. Nou, dat lijkt mij een prachtige suggestie. Wij kijken 

naar wat de vereniging sport en gemeente, de VSG, en NOCNOF op dit moment voor protocollen maken voor 

het opstarten van sportactiviteiten. Dat krijgen wij als het goed is morgen ook toegestuurd en dan zullen wij 

kijken of onze plannen en datgeen wat er in die protocollen zit, of dat een beetje op elkaar aansluit. 

Sportsupport is bezig de verenigingen te ondersteunen, dus we zijn echt heel druk bezig. Ik snap uw wens, dat 

is ook onze wens. Laten we nu deze mogelijkheid er is niet alleen werken met verboden van dit mag niet en 

dat mag niet, maar ook gebruik maken van de mogelijkheden om jongeren iets aan te kunnen bieden. De 

minister president die zegt van: er wordt niet handhavend opgetreden als die afstand groter is dan anderhalve 

meter? Even afgezien van het heel formele punt dat de minister president geregeld heeft dat hij daar niet over 

gaat, maar de veiligheidsregio’s. Maar het klopt wel dat we met elkaar op deze manier er mee omgaan. De 

vraag is: hoe zorgt de burgemeester er voor? Nou, ik heb contacten met handhaving hier in Haarlem. Gisteren 

kwam de minister van justitie en veiligheid hier in Haarlem op bezoek om met handhavers mee te gaan om te 

kijken hoe wij dat doen. Die was daar overigens vol lof over. Juist over de manier waarop op een coulante en 

toch doortastende manier wordt opgetreden. Want aan de ene kant wil je effect hebben, wil je dat mensen 

ook rekening houden met de voorschriften die er zijn. En aan de andere kant willen we ook rekening houden 

met het feit dat dat ook echt heel veel van mensen vraagt. En het gaat er niet om dat wij heel star met regels 

willen omgaan, het gaat er ook niet om dat we graag boetes willen uitdelen. Maar het gaat erom dat we met 

elkaar die besmetting zo veel mogelijk voorkomen. Van belang is wel dat samenkomsten verboden zijn. Dat 

betekent dat je niet met een gezamenlijk doel in de publieke ruimte activiteiten mag organiseren. En dat is 

niet toegestaan op grond van de noodverordening. Die is in heel Nederland op verzoek van het kabinet door 

alle veiligheidsregio’s zo vastgesteld. En zelfs al houdt je je aan de anderhalve meter afstand, dan is zo’n 

bijeenkomst nog steeds niet toegestaan. En daar wordt soms ook op gehandhaafd. Dus het is ook wel goed om 

dat goed te realiseren. Want soms denken mensen: als we anderhalve meter afstand houden, dan kunnen we 
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toch ook wel bijeenkomsten gaan organiseren. Maar dat mag dus niet. Dan de positie van de scholen. Wij zijn 

ook druk bezig te kijken van: wat betekent dat? Vooral de scholen zelf zijn daar natuurlijk mee bezig. Die 

moeten kijken van: hoe gaan wij dit vormgeven, hoe gaan wij het organiseren? Daarbij zal gekeken worden 

van: maken we gebruik van meerdere ingangen, gaan we misschien met geleidende tijden werken om ervoor 

te zorgen dat we zo goed mogelijk kunnen functioneren en zo min mogelijk risico lopen dat mensen weer dicht 

op elkaar staan. Dat gaat over veel meer dan alleen maar de vraag van: rijden er fietsers en scooters op de 

rijbaan? Of zullen wij zelfs rijbanen afsluiten? We kijken samen met de scholen van: lukt dat? Wat voor 

problemen komen we tegen? En kunnen we daar dan nog iets extra’s doen? en dan zie ik uw vraag als 

suggesties. Overigens suggesties waar wel complicaties aan vast zitten ,want dat is zeker niet de bedoeling dat 

derden, bijvoorbeeld scholen, dat die willekeurig op de momenten dat het uitkomt zeggen van: wij gaan 

straten afsluiten. Daar zitten natuurlijk consequenties aan. Dat kan ook niet zomaar. Maar wij willen onder 

ogen zien dat het belangrijk is dat als het onderwijs vanaf 11 mei weer op gang komt, dat we dan ervoor 

zorgen dat dat op een goede manier kan, ondanks de beperkingen van de anderhalve meter afstand. Ook ten 

aanzien van de Botermarkt, het klopt dat dat regelmatig wat drukker is. Maar het is ook waar dat op dit soort 

plekken het verkeer al uitermate rustig rijdt. Er is ook weinig verkeersaanbod. En in de praktijk zie je in de 

binnenstad dat voetgangers heel regelmatig op de straat staan of lopen en dat dat over het algemeen heel 

goed matched met het verkeer wat daar is. Dus wij zullen niet zo snel besluiten om rigoureus allerlei 

afsluitingen te doen. We houden de zaak wel in de gaten. Als het nodig is, dan kunnen we op korte termijn 

afzettingen maken met een hek. Bijvoorbeeld op de hoek Botermarkt Gierstraat. Maar nogmaals, onze eerste 

insteek is niet om te gaan afsluiten. Onze eerste insteek is van: laten we kijken of we met dezelfde coulance 

die ik hier al een paar keer heb horen bepleiten, met elkaar ervoor kunnen zorgen dat we er op een goede 

manier mee omgaan. Maar we houden de zaken wel in de gaten en als het nodig is zullen wij ook maatregelen 

nemen. Ten slotte de fietsroutes. Op de Gierstraat, Koningstraat, Kleine Houtstraat is fietsverkeer toegestaan. 

De Grote Houtstraat niet, dat klopt. Om voortaan de fietsers via de Grote Houtstraat te laten lopen vinden wij 

niet wenselijk. Het roept verwarring op. Wij denken dat het beter is om ook te voorkomen dat je allerlei 

discussies gaat krijgen, op dit moment is het vanuit het druktebeeld ook niet echt nodig. De verwachting 

vanuit de vraag is van: het zal gaan toenemen en we moeten meer problemen voorkomen. Dus laten we nu 

alvast nadenken over alternatieven. Dat doen wij ook, maar wij denken aan andere alternatieven om fietsers 

eventueel om het centrum heen te leiden. bijvoorbeeld de omleidingsroutes die we ook gebruiken tijdens de 

kerstmarkt. Hoe dan ook, de vraag begrijp ik en wij zijn ook bezig te kijken naar dit soort zaken en kijken ook 

naar alternatieven. En natuurlijk worden de suggesties, zoals u die doet, ook meegenomen of daar bruikbare 

alternatieven bij zitten.  

De voorzitter: Dank u wel. wat u als kijkers thuis niet ziet is dat een aantal fracties hebben hun vervolgvragen 

ingebonden, zodat ook de laatste twee partijen Hart voor Haarlem en Actiepartij nog aan de orde kunnen 

komen. Heel veel dank daarvoor, want dan doen wij zo veel mogelijk recht aan alle partijen. Mevrouw Van 

Zetten, Hart voor Haarlem, met een vraag over de bibliotheek. Gaat uw gang, mevrouw Van Zetten. 

Mevrouw Van Zetten: Ja, dank u wel, voorzitter. De bieb, hoort u mij? 

De voorzitter: Wij horen u luid en duidelijk, mevrouw Van Zetten. Gaat uw gang. 

Mevrouw Van Zetten: De bibliotheek in Haarlem, met al zijn filialen, is nog zeker tot 20 mei gesloten. En dat 

lezen we op de website, want een digitale nieuwsbrief hebben we al weken niet ontvangen. Wij constateren 

dat bibliotheken overal in het land acties zijn gestart om hun lezers van boeken te kunnen voorzien op 

alternatieve wijze. Er worden zelfs boekentassen gevuld met boeken om lezers te kunnen bereiken, er is een 
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afhaal service. Nou, van alles wordt er bedacht. Dat is heel erg nodig, zeker voor ouders. En niet te vergeten 

heel veel jonge kinderen. De vraag is: wat doet de bibliotheek in Haarlem? Wat is daar aan de hand? Want er 

is geen enkel initiatief om de lezers te bereiken. Waarom doet onze bibliotheek, want hoeveel subsidie krijgen 

ze wel niet, behalve e-boeken beschikbaar stellen, helemaal niets? Kan het college ervoor zorgen dat de 

bibliotheek zo spoedig mogelijk hun klanten weer gaan bedienen? Zeker met de meivakantie in het 

vooruitzicht. Vandaag stond er nog een stuk in de krant dat zeker een kwart van de 15 jarigen onvoldoende 

geletterd is om mee te doen aan de maatschappij. Dus het lijkt me hoog nodig dat hier meer inzet vanuit de 

bibliotheek komt. Dank u wel, voorzitter. 

De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Van Zetten. Gaat uw gang, burgemeester, namens het college. 

Burgemeester Wienen: Ja, dank u wel. Het moet met wel van het hart overigens dat ik het jammer vind dat u 

de vraag inkleedt met een aantal opmerkingen waar een zekere bijna denigrerend voor onze bibliotheek. Ik 

vind dat niet terecht. De vraag zelf van: wat doet de bibliotheek en is ook onze bibliotheek bezig om te kijken 

hoe zij haar dienstverlening in deze periode kan aanpassen, zodat mensen toch boeken kunnen lenen en 

lezen? En daar zijn we het trouwens zeer over eens, over het belang daarvan. De bibliotheek Zuid-Kermeland 

heeft zich heel erg gefocust op de e-service. Juist ook vanuit de voorschriften zoals het RIVM die had gegeven. 

Op dit moment worden de volgende maatregelen genomen: de telefonische dienstverlening is uitgebreid. Dus 

dat betekent dat er klanten wel degelijk bereikt worden en ook ter woord gestaan worden. Samenwerking 

met basisscholen en kinderdagverblijven is opgestart om nu die ook weer opengaan er ook voor te zorgen dat 

ook de bibliotheek zo snel mogelijk weer zijn plek voor bij kan in nemen. Een afhaal en bezorgservice voor 

boeken op verschillende plekken in het werkgebied is in voorbereiding, dus dat wat u heeft herkend elders dat 

is ook hier in voorbereiding. En de medewerkers zijn op dit moment actief in contacten met partners in de 

lokale netwerken om ideeën en behoeftes op te halen om te kijken: hoe kunnen wij in deze periode nieuwe 

dienstverlening, soms samen met partners, vormgeven? Dus uw zorg snap ik en snapt ook de bibliotheek en 

daar wordt aan gewerkt. 

De voorzitter: Dank u wel, burgemeester. Dan gaan wij naar de Actiepartij, die hebben ook nog een tweetal 

vragen. Gaat uw gang, ik denk de heer Hulster. 

De heer Hulster: Ja, dat klopt. Goedenavond, even kijken, ik had ook een vraag gesteld over het visum. Die zijn 

net volgens mij uitgebreid door D66 gesteld, dus die laat ik maar even zitten. Dus de tweede vraag gaat over 

het hulpmiddelencentrum in Haarlem. Dat is failliet. De vraag is: per wanneer verwacht het college dat er 

weer hulpmiddelen geleverd kunnen worden, met name aan nieuwe gevallen of nieuwe casussen.  

De voorzitter: Dank  u wel, de heer Hulster. De burgemeester Wienen, het woord is aan u. 

Burgemeester Wienen: Ja, we zitten een beetje op de grens van de tijd. En dit is eigenlijk ook een niet corona 

gerelateerde vraag die wethouder Meijs zou beantwoorden. Ik kan er wel iets over zeggen, misschien 

vanwege de tijd, want ik vrees dat dit de laatste vraag is. 

De voorzitter: Dit is inderdaad de laatste vraag. 

Burgemeester Wienen: Dan neem ik aan dat wethouder Meijs het niet erg vindt dat ik die dan nog even 

meeneem. Want het is denk ik ook wel belangrijk dat mensen weten: hoe moet dat nou, nu het 

hulpmiddelencentrum failliet is?  Gelukkig kunnen ze gedurende een overgangsperiode de dienstverlening 

voortzetten. En gedurende die overgangsperiode worden ook aan nieuwe cliënten hulpmiddelen geleverd als 
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dat hulpmiddel in het depot beschikbaar is. Als het HMC het nieuwe hulpmiddel niet kan leveren, dan wordt 

de opdracht in geval van spoed uitgezet bij een andere tijdelijke leverancier. En voor eind juni zal de gemeente 

een contract afsluiten met een leverancier die de dienstverlening van HMC overneemt. Dus tot die tijd 

proberen wij zo goed mogelijk toch de vraag te bedienen. En voor eind juni hopen wij een nieuw contract te 

hebben met een andere leverancier.  

De voorzitter: Dank u wel, burgemeester Wienen. Wij zijn aangekomen bij het eind van dit vragenuur. Omdat 

wij nu de tijd nodig hebben, de komende 15 minuten, om over te schakelen naar de normale 

raadsvergadering. Heel veel dank aan alle raadsleden voor de discipline, aan de griffie, aan de technici en ook 

de burgemeester voor het beantwoorden. Ik zou nog even antwoorden, voor de technische kant voor de 

raadsleden. Blijft u allen in deze vergadering digitaal, dus blijf in deze sessie, want dan gaat het goed. Dus ga 

niet uit deze sessie, voordat u allemaal weggaat. Nog even kort samengevat een aantal toezeggingen van het 

college. Het college gaat in ieder geval bekijken in hoeverre en op welke wijze de vragen en antwoorden in dit 

vragenuur nog op de gemeentelijke website kunnen landen. En die gaan dus verwerkt worden. En hij heeft 

ook toegezegd een aantal suggesties, zoals over de werkwijze van de bibliotheek als ook op de vragen van D66 

hoe het praktisch gaat, als suggesties waar het college mee aan de slag gaat. Dan rest mij op dit moment niks 

dan u allen te danken. 

De heer Ainan: Voorzitter, er was nog een concrete toezegging van de burgemeester. En dat betreft het 

terugkoppelen van de acties en reacties op het opnemen van weeskinderen uit de opvangkampen in 

Griekenland. 

De voorzitter: Oké, dat is dan een aanvullende terugkoppeling inderdaad. Dus daar houdt de burgemeester de 

raad van op de hoogte, daar heeft u helemaal gelijk in, meneer Ainan, dank voor deze aanvulling. Kort 

samengevat komen we op een heel aantal zaken terug, dank voor al deze vragen. Dank ook voor deze 

vergaderdiscipline, laten we dat ook in de raadsvergadering voortzetten hoop ik. En dan zien wij allemaal 

elkaar straks in deze raadsvergadering. Dank voor de kijkers tot nu toe thuis. En over een kwartier, dus om half 

8, zijn wij terug voor de raadsvergadering. En voor de raadsleden, blijft u alstublieft in deze sessie, dan kunnen 

wij de vergadering gaan opstarten. Dank u wel. 


