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Onderstaande vragen konden niet meer worden beantwoord in het vragenuur op 13 mei en 

worden hiermee schriftelijk beantwoord.  

19. SP  
Bij sommige sportverenigingen mogen 18 plussers vanaf deze week weer in meer of mindere mate 
sport bedrijven. Daartoe moeten veiligheidsprotocollen worden opgesteld die door de gemeente 
worden goedgekeurd. Wanneer krijgen de sportverenigingen een reactie op de door hen ingediende 
protocollen? 
Op vrijdag 8 mei hebben alle sportverenigingen een mailing ontvangen van de gemeente Haarlem. 

Hierin staat omschreven dat vanaf 11 mei ook sportactiviteiten voor volwassenen in de buitenlucht 

weer mogelijk zijn. Ook wordt aan de verenigingen gevraagd om een protocol op te stellen (op basis 

van het landelijke protocol van NOC*NSF) en die op te sturen naar uitvoeringspartner SportSupport 

Kennemerland. Waar nodig ondersteunt SportSupport Kennemerland sportverenigingen bij het 

opstellen van de protocollen en opstarten van de activiteiten. De gemeente Haarlem gaat uit van het 

vertrouwen dat sportverenigingen op een veilige manier handelen en ziet het naleven van de 

protocollen als eigen verantwoordelijkheid van de sportverenigingen. Daarom is er geen inhoudelijke 

toets op de protocollen van de sportverenigingen door de gemeente. Dit is in lijn met de werkwijze 

zoals deze is gehanteerd bij het opstarten van de activiteiten voor jeugd tot 18 jaar (vanaf 29 april).  

20. Jouw Haarlem 
Dakloze en verwarde mensen 
Klopt het dat de politie vaker voor overlast door daklozen en verwarde personen moet 
uitrukken omdat door de coronamaatregelen dagbesteding gesloten is? Zo ja, kan er geen 
alternatief voor de dagbesteding gevonden worden? 
In Haarlem ziet de politie geen stijging in het aantal meldingen met betrekking tot overlast door 

daklozen en verwarde personen. Begin april werden door diverse partijen, waaronder politie en 

handhaving, wel zorgen gemeld met betrekking tot de OGGZ doelgroep in Haarlem. Als gevolg van de 

maatregelen die organisaties genomen hadden ter preventie van corona vonden er wijzigingen plaats 

in het aanbod van zorg- en dienstverlening aan de deze doelgroep, waaronder in het aanbod van 

dagbesteding. Bij genoemde partijen kwamen signalen binnen dat het wegvallen van dagbesteding 

en dagstructuur voor een aantal mensen zou leiden tot een verergering van problematiek. Vanaf het 

begin heeft de gemeente de samenwerking gezocht met partijen voor dagbesteding. Er is onderzocht 

of het mogelijk en haalbaar zou zijn om onder voorwaarden van passende maatregelen ter preventie 

van corona toch weer dagbesteding te kunnen bieden aan de mensen die zonder dit aanbod in zware 

problemen zou kunnen geraken. 

Ondanks de maatregelen ter preventie van corona en het wegvallen van dagbesteding, toonden 

organisaties voor dagbesteding vanaf het begin grote inzet in het bieden van een alternatief aanbod. 

Zo boden Reakt en Ecosol een geïmproviseerde maaltijdservice, onderhielden zij doorlopend het 

contact met hun individuele cliënten en werd actief de samenwerking gezocht met hulpverlenende 

instanties. Dankzij de inspanningen van de organisaties voor dagbesteding is er inmiddels een 

aangepast aanbod voor dagbesteding voor de OGGZ doelgroep in Haarlem beschikbaar. Samen met 

de ketenpartners wordt doorlopend onderzocht wat nodig is om deze groep te blijven ondersteunen.  

21. JH 
Haarlemmers in het buitenland 
Is het bij u bekend of er nog steeds Haarlemmers in het buitenland vastzitten vanwege 
coronamaatregelen? 
Zo ja, om hoeveel Haarlemmers gaat het en waar ‘zitten ze vast’?  
Zijn er onder hen mensen die medicatie nodig hebben? Zo ja, kan Haarlem/Nederland iets voor 
hen betekenen? 
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Klopt het dat het hebben van een dubbele (Nederlands-Marokkaanse) nationaliteit vertrek uit 
Marokko moeilijker maakt? 
Zo ja, geldt dit voor meer landen waarvan de burgers een dubbele nationaliteit hebben?  
Nee, dit is geen informatie waarover de gemeente beschikt.  
 
22. JH 
Sociaal- en jongerenwerk 
Heeft u de brief van Sociaal Werk Nederland en andere jeugd- en jongerenwerkorganisaties 
ontvangen, waarin ze steun vragen zodat kinderen weer deel kunnen nemen aan 
buitenactiviteiten? 
Zo ja, wat was uw reactie op de brief? 
Zijn er soortgelijke geluiden bij u binnengekomen voor binnenlocat ies? 

We zijn bekend met de brief van Sociaal Werk Nederland.  
We zijn in overleg geweest (en blijven dat ook) met veel organisaties om buitenactiviteiten 
voor kinderen en jongeren en in het bijzonder voor kwetsbare kinderen en jongeren in deze 
periode zoveel mogelijk te faciliteren. Het gaat dan om Scouting, Speeltuinen, Kinderwerk 
(DOCK, Haarlem Effect), Sportsupport en Jongerenwerk Veldwerk.  
Er worden veel vragen gesteld over binnen activiteiten. Gezien de noodverordening van de 
Veiligheidsregio Kennemerland en de landelijke richtlijnen kunnen we helaas geen binnen 
activiteiten toestaan. Ook niet voor kinderen onder de 12 jaar. 
We hopen dat er vanaf 1 juni vanuit de landelijke richtlijnen meer ruimte komt voor binnen 
activiteiten voor zowel sport en cultuur als kinder- en jongerenwerk. 
 
24. CDA 
In maart lazen we in de krant dat bij voldoende inschrijvingen de opleidingen van de 
university college zouden kunnen beginnen. Zijn er voldoende inschrijvingen zodat deze 
opleiding kan beginnen? Heeft de coronacrisis invloed op de werkzaamheden in de koepel in 
Haarlem of op het starten van de opleiding? 
 
De huidige corona crisis heeft invloed op de werving van internationale studenten voor de Koepel. 

Onder andere de huidige reisbeperkingen maken het aantrekken van geïnteresseerde studenten 

lastiger. 

Ook voor de Nederlandse studenten is het besluitvormingsproces langer door de corona 

ontwikkelingen. Desondanks wordt er nog steeds een vervroegde start voorzien.  

De corona crisis heeft verder geen effect op de programma-, onderwijs- en accreditatieontwikkeling, 

deze liggen op schema. Vooralsnog is er door de coronacrisis geen vertraging op de uitvoering van de 

(ver)bouwwerkzaamheden.  

26. CU 
Het OV start weer volledig op per 1 juni inclusief mondkapjes plicht. Kan het college bevestigen dat 
met ingang van die datum er ook weer busjes gaan rijden naar Spaarndam? Immers door de kapjes is 
het dan niet meer weg dat deze busjes slechts 1 entree hebben. 
Goed nieuws; lijn 14 rijdt vanaf morgen alweer door naar Spaarndam! 

Van Connexxion is onderstaand bericht (staat ook op hun website):  
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Door een aanpassing aan de voertuigen m.b.v. een scherm zijn de chauffeurs beter beschermd en 

kan Connexxion de busjes weer inzetten. Daardoor kan ook weer over de Spaarndamsedijk naar 

Spaarndam worden gereden. Dus niet per 1 juni maar vanaf 14 mei.  

27. HvH 
Wanneer gaat onze archiefdienst het Noordhollands Archief weer open? 
Het NHA is vanaf 11 mei 2020 open in dringende gevallen en/of spoedeisende omstandigheden. Dit 

ter beoordeling van het hoofd Publiek. Vanaf dinsdag 2 juni 2020 is het NHA weer open voor het 

publiek, maar dan wel op afspraak en met een gemaximeerd aantal studiezaalplaatsen van 14. Dit 

alles met inachtneming van de protocollen en richtlijnen van het RIVM, de GGD Kennemerland, de 

VNG en de koepelorganisaties voor het archiefwezen. 


