
Actua Raad di 19 mei 2020: vragen van de PvdA  
 

1. Steun cultuursector (zie aparte bijlage) 
(wethouder Meijs):  
 
 
2. Ambtelijke capaciteit op het ZZP-loket/uitvoering ToZo regeling  
(wethouder Roduner): 
 
Sinds maart het is “zzp-loket” actief, dat de ToZo-regeling uitvoert. 25 ambtenaren bemannen de 

frontdesk (telefoon beantwoording etc.), en 25 ambtenaren bemannen de back-office 
(afwikkelen van aanvragen, nadat gemeente Haarlem ook nog eerst een eigen 
aanvraagformulier heeft ontworpen).  

- Is de inzet van deze ambtenaren voltijd of deeltijd?  
- Gaat het om inzet van eigen ambtenaren, of ook om inhuur (zo ja, in welke verhouding? 

Hoeveel kost de inhuur?)? 
- Bij de 2e steunronde telt ook het inkomen van de partner van de aanvrager mee. Moet er dan 

nog meer ambtelijke capaciteit worden vrijgemaakt dan die nu al voor het zzp-loket werkt, om 
de aanvragen binnen redelijke termijn af te wikkelen (zo ja, hoeveel extra capaciteit, en kan dat 
intern worden opgelost, of is er dan sprake van inhuur en wat zijn daar dan de kosten van?)? 

- Voorzover het gaat om de inzet van eigen ambtenaren – welke werk blijft nu liggen? Wordt de 
“schadepost” van werk dat nu blijft liggen (de salarissen van ambtenaren die nu niet het werk 
kunnen doen waar de gemeente hen wel voor betaalt, plus de directe en indirecte gevolgschade 
van projecten, vergunningen, termijnen etc. die nu niet gehaald worden of vertraging oplopen) 
bijgehouden, gekwantificeerd, en betrokken bij de aanvraag voor rijkscompensatie, naast de 
eventuele kosten voor inhuur van extra capaciteit?  

 
 
3. Anderhalvemeter maatregelen mobiliteit  
(wethouder Berkhout): 
 

Welke maatregelen is wethouder Berkhout voornemens te nemen in welke straten, in het kader 
van de anderhalvemeter samenleving?  

 
Amsterdam (en andere grotere steden wereldwijd) hebben inmiddels diverse maatregelen 
getroffen om voetgangers en fietsers de ruimte te kunnen geven die nodig is om de anderhalve 
meter afstand na te kunnen leven:  

 
Voetgangers mogen ook van het fietspad gebruik maken, fietsers en scooters worden verwezen 
naar de rijbaan, waar (eenrichtings)verkeer op 20-30 km/uur gemengd wordt, er worden pop-up 
fietspaden gelegd langs de belangrijkste OV-routes, etc. 

 
4.  Terrassen in Haarlem 
(wethouder Berkhout): 

De PvdA wil met de wethouder en de raadsfracties discusieren over de mogelijkheden in onze 
stad, hoe zo optimaal mogelijk de terrasruimte te vergroten, ook voor horecabedrijven die nu 
geen terrasvergunning hebben 

 

 

 



Bespreekpunten PvdA voor Actuaraad 

Cultuur (wethouder Meijs) 

In Haarlem is een 7% van de beroepsbevolking direct gerelateerd aan de culturele sector. Een 

veelvoud van werkgelegenheid in onze stad is indirect mede afhankelijk van een goed 

functionerende culturele sector. Denk hierbij aan Horeca, Toerisme, Catering, levering techniek 

etc. Een dergelijke voor Haarlem belangrijke economische sector mag niet ten onder gaan.  

Vanzelfsprekend is ook de intrinsieke Culturele waarde van eminent belang. En laten we niet 

vergeten dat de investeringen in cultureel vastgoed in onze stad de voorbije groot zijn geweest. 

Die investeringen moeten renderen en bijdrage aan de aantrekkelijkheid van de stad. 

In gesprekken die ik samen met medefractielid John Oomkes heb gehad met de grote 4 van de 

Haarlemse Cultuur, blijkt dat het water hen al aan de lippen staat. Ook bij de voorstellen voor 

beperkte opening is het maar de vraag of de kosten na 1 september nog te dragen zijn. 

Op welke wijze kan de gemeente nog meer bijdragen aan het overeind houden van deze 

belangrijke sector, naast het opschorten van de huren? 

De PvdA wil dat er extra middelen worden ingezet om de makers en instellingen een kans op 

voortbestaan te bieden en hierbij de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen inzetten. Of de 

beschikbare 300 miljoen nog wordt uitgebreid is onzeker. Wel zeker is dat wie het eerst maalt, 

het eerst haalt. Wij stellen dan ook voor, in navolging van Amsterdam maar dan met de 

Haarlemse maat, financiële steunmaatregelen uit te werken. Op heel korte termijn dient een 

aanvraag voor rijksmiddelen uit te gaan. 

Ook de provincie beraadt zich op steunmaatregelen lezen wij in de krant. Ook bij hen dient zo 

spoedig mogelijk een hulpverzoek te worden neergelegd. 

In beide gevallen moet de gemeente ook aantoonbaar een bijdrage leveren, zie onderstaande uit 

de brief van de minister aan de 2
e
 kamer (zie bijlage): 

“Voor instellingen die vitale onderdelen van de regionale infrastructuur zijn, geldt als extra 

voorwaarde dat de gemeente of provincie ook een extra bijdrage doet. Bij het bepalen van de 

extra ondersteuning wordt rekening gehouden met het aandeel eigen inkomsten van de 

instelling.” 

In de Actuavergadering van de raad dinsdag 19 mei, spreken wij graag met de wethouder en de 

overige raadsfracties over de wenselijkheid en mogelijkheden van een gemeentelijke bijdrage. 

Voorstellen vanuit het college zijn welkom.  

Langer wachten met het nemen van maatregelen kan niet meer. 

De PvdA fractie,  

Ienke Verhoeff i.s.m. John Oomkes 

Bijlage: brief minister van Engelshoven aan 2
e
 kamer 



 



 


