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Onderwerp Beantwoording vragen ex art. 38 RvO betreffende autobranden en veiligheid 
stadhuis 

Geachte heer Van den Raadt, 

Op 15 juni 2015 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO betreffende autobranden en 
veiligheid in het Stadhuis. 
Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds 
cursief weergegeven waarna het antwoord van het college volgt. Voor een compleet 
beeld van de context voegen wij uw brief bij deze antwoordbrief. 

1. Wat denkt het college nog extra te kunnen doen om de autobranden, die 
al tijden verder woekeren in Haarlem, te stoppen ? 

Brandstichtingen in Haarlem in het algemeen en/of een eventuele gerichte actie in 
het bijzonder, zijn een zaak voor de politie. De politie handelt hier actief op. 

2. Mocht de autobrand geen toeval zijn, maar een gerichte actie, is het 
dan niet verstandig om, behalve de burgemeester te beveiligingen, ook 
eens te kijken naar de algemene beveiliging van het complex op de 
Grote Markt nummer 2 ? 

In maart 2014 is een nieuw moderne beveiligingsinstallatie op het Stadhuis 
operationeel is geworden. De beveiliging van het Stadhuis hangt in hoge mate 
samen met de toegankelijkheid van het Stadhuiscomplex. In verband met de 
openbare functies van een aantal ruimten, is het niet mogelijk een beveiligingsgraad 
van 100% te garanderen. Wel zijn eventuele risico's tot een aanvaardbaar niveau 
teruggebracht. Er is gestreefd zoveel mogelijk een scheiding aan te brengen tussen 
de "openbare" ruimtes en het kantoorgedeelte van het Stadhuis. Na sluitingstijd 
vindt de beveiliging van het Stadhuis plaats door middel van een daartoe geëigende 
beveiligingsinstallatie en de alarmopvolging door een beveiligingsfirma. 
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3. Bent u het met Trots Haarlem eens dat veiligheid vooral gediend en 
bereikt kan worden door goede training, gerichte informatie en 
duidelijke protocollen wat te doen bij een calamiteit ? 

Ja. Naast een moderne beveiligingsinstallatie op het Stadhuis zijn protocollen en 
trainingen over wat te doen bij een calamiteit noodzakelijk. 

4. Vindt u dat aan deze basis uitgangspunten in voldoende mate wordt 
voldaan mbt Grote Markt nr 2 en haar gebruikers? 

Ja. 

5. Zijn er protocollen waarin staat wat bijvoorbeeld raadsleden moeten 
doen tijdens een calamiteit of interne of externe ramp? 

Op elke fractiekamer is een protocol aanwezig met daarin de voorschriften hoe te 
handelen in geval van een calamiteit en/of een ramp. Aanvullend hierop is 
vermeldenswaardig dat er in juni 2013 voorde politieke ambtsdragers een specifiek 
'Protocol Agressie & Geweld Politieke ambtsdragers'is opgesteld. 
Indien u prijs stelt op een specifieke oefening, dan kunnen we dit organiseren. 

6. Vindt u dat de raadsleden specifiek, en gebruikers van Grote Markt nr 
2 in het algemeen, in voldoende mate op de hoogte zijn van en getraind 
zijn in de procedures en protocollen die gelden bij een calamiteit of 
ramp? 

Ja. Voor wat de gebruikers betreft (medewerkers en politieke ambtsdragers) zijn 
deze protocollen en procedures te vinden op Insite (intranet gemeente). Minimaal 
één keer per jaar wordt er gedurende kantooruren een ontruimingsoefening 
gehouden op het Stadhuis. 

In de maand september staat er voor de medewerk(st)ers, die werkzaam zijn achter 
de balie een verplichte training "omgang met agressieve klanten" gepland. 

7. Zo ja waar blijkt dat uit? 

Zoals eerder gesteld, wordt er ieder jaar tijdens de kantooruren een 
ontruimingsoefening gehouden op het Stadhuis. Vergeleken met de vorige 
ontruimingsontruiming is er vooruitgang geboekt. De laatste oefening is totaal in 15 
minuten afgerond. Dit is een verbetering ten opzichte van de vorige oefening. Op 
grond van de ervaringen is het protocol geactualiseerd, dat aanwezig is op elke 
fractiekamer en overige werkruimten met daarin de voorschriften hoe te handelen in 
geval van een calamiteit en/of een ramp. 

8. Is het niet zo dat iedere gebruiker van het pand MINIMAAL lx per jaar 
een ontruimingsoefening moet hebben gedaan? 

Er wordt ieder jaar een ontruimingsoefening gehouden op het Stadhuis voor alle op 
dat moment aanwezigen in het gebouw. 
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9. Hebben raadsleden van deze raad of de vorige raad überhaupt ooit een 
ontruimingsoefening gehad? 

Voor de raadsleden specifiek is er geen ontruimingsoefening geweest. De 
medewerkers die op het moment van de ontruimingsoefening aanwezig zijn nemen 
deel. Dit kunnen dus ook aanwezige raadsleden zijn. Er wordt niet geregistreerd wie 
hebben deelgenomen aan de ontruimingsoefeningen, dus er kan niet met zekerheid 
wordt aangegeven wie heeft deelgenomen of niet. 

10. Mochten zij dit niet hebben gehad worden er dan geen regels 
overtreden en wat zijn de consequenties van het overtreden van die 
regels? 

Nee. Hiermee worden geen regels overtreden. 

/ / . Mocht nu blijken dat er van speciaal gevaar gericht tegen de 
burgemeester sprake is, vindt u dan dat het stadhuis qua gebouw 
voldoende veilig is. Welke maatregelen zouden nog getroffen kunnen 
worden om het gebouw extra veilig te laten zijn? 

Op dit moment wordt bekeken of er extra maatregelen nodig zijn voor de 
beveiliging van het stadhuis. Camerabeveiliging wordt hierin meegenomen. 

Hoogachtend, 

I 
I 

de loco-secretaris de burgemeester 

drs. R.J.A. van Noort .B. Schneiders 


