Art. 38 vragen PvdA Haarlem inzake AirBNB

In de afhandeling van de motie “Sluit een overeenkomst met AirBNB” Kenmerk: 2017/531158 geeft het
college aan dat AirBNB “geen onderlinge afspraken wil maken en/of data uitwisselen.”
(1) Is het college bekend met het bericht “AirBNB: nieuwe afspraken” *1
In het bericht geeft AirBNB o.a. dat zij bereid is om adressen met de gemeente te delen, waar zij eerder
niet toe bereid waren.
(2) Is het college met de PvdA eens dat zij hier dan ook in Haarlem afspraken toe dienen te maken
nu dit mogelijk blijkt?
Afgesproken is dat een aanbieder niet meer dan 6 personen mag ontvangen. De PvdA heeft met een
filter op 7 personen een flinke lijst (zie onderstaand) aangetroffen die voor meer dan 6 personen
beschikbaar zijn.
(3) Is het college het met de PvdA eens dat de handhaving op dit criterium zodoende niet afdoende
is?
Afgesproken is dat een aanbieder niet meer dan 30 dagen per jaar mag ontvangen. Wanneer de PvdA
een zoekopdracht invult van 10 januari tot en met 28 februari (meer dan 30 dagen) komt er flinke lijst
aan woningen beschikbaar (40 accommodaties!).
(4) Is het college het met de PvdA eens dat de handhaving op dit criterium zodoende niet afdoende
is?
(5) Is het college het met de PvdA eens dat als AirBNB blijft weigeren om met de gemeente Haarlem
afspraken te maken dat de gemeente Haarlem niet toereikend in staat is om te handhaven op de
vastgestelde criteria en het innen van de toeristenbelasting?
(6) Is het college het met de PvdA eens dat zodoende op termijn enkel een algeheel verbod op
AirBNB resteert indien AirBNB weigert afspraken te maken met de gemeente Haarlem?
(7) Zo ja, wat vindt het college een redelijke termijn om tot toereikende afspraken te komen met
AirBNB?
(8) Zo nee, hoe gaat het college er voor zorgen dat de vastgestelde criteria toereikend gehandhaafd
wordt en de toeristenbelasting netjes afgedragen wordt?
*1: https://www.telegraaf.nl/nieuws/2801750/airbnb-nieuwe-afspraken &
https://www.telegraaf.nl/nieuws/2801753/airbnb-adressen-delen-kan

Lijst meer dan 6 personen

















https://www.airbnb.nl/rooms/829480?location=Haarlem&adults=7&s=eDmkfSId
https://www.airbnb.nl/rooms/16309688?location=Haarlem&adults=7&s=eDmkfSId
https://www.airbnb.nl/rooms/17537915?location=Haarlem&adults=7&s=eDmkfSId
https://www.airbnb.nl/rooms/19307323?location=Haarlem&adults=7&s=eDmkfSId
https://www.airbnb.nl/rooms/2354288?location=Haarlem&adults=7&s=eDmkfSId
https://www.airbnb.nl/rooms/25006297?location=Haarlem&adults=7&s=eDmkfSId
https://www.airbnb.nl/rooms/6114391?location=Haarlem&adults=7&s=eDmkfSId
https://www.airbnb.nl/rooms/7592343?location=Haarlem&adults=7&s=0x8VQqmH
https://www.airbnb.nl/rooms/9247555?location=Haarlem&adults=7&s=SrBptPxi
https://www.airbnb.nl/rooms/20793381?location=Haarlem&adults=7&s=SrBptPxi
https://www.airbnb.nl/rooms/16224425?location=Haarlem&adults=7&s=SrBptPxi
https://www.airbnb.nl/rooms/4758598?location=Haarlem&adults=7&s=SrBptPxi
https://www.airbnb.nl/rooms/13522881?location=Haarlem&adults=7&s=SrBptPxi
https://www.airbnb.nl/rooms/21857413?location=Haarlem&adults=7&s=SrBptPxi
https://www.airbnb.nl/rooms/17872073?location=Haarlem&adults=7&s=SrBptPxi
https://www.airbnb.nl/rooms/10896626?location=Haarlem&adults=7&s=SrBptPxi

Lijst 10 januari – 28 februari (gedeelte)
 https://www.airbnb.nl/rooms/26591026?location=Haarlem&adults=1&check_in=2019-0110&check_out=2019-02-28
 https://www.airbnb.nl/rooms/326076?location=Haarlem&adults=1&check_in=2019-0110&check_out=2019-02-28
 https://www.airbnb.nl/rooms/2182251?location=Haarlem&adults=1&check_in=2019-0110&check_out=2019-02-28
 https://www.airbnb.nl/rooms/9264733?location=Haarlem&adults=1&check_in=2019-0110&check_out=2019-02-28
 https://www.airbnb.nl/rooms/20778116?location=Haarlem&adults=1&check_in=2019-0110&check_out=2019-02-28
 https://www.airbnb.nl/rooms/1668295?location=Haarlem&adults=1&check_in=2019-0110&check_out=2019-02-28
 https://www.airbnb.nl/rooms/16358376?location=Haarlem&adults=1&check_in=2019-0110&check_out=2019-02-28
 https://www.airbnb.nl/rooms/15477386?location=Haarlem&adults=1&check_in=2019-0110&check_out=2019-02-28
 https://www.airbnb.nl/rooms/16912972?location=Haarlem&adults=1&check_in=2019-0110&check_out=2019-02-28
 https://www.airbnb.nl/rooms/11718302?location=Haarlem&adults=1&check_in=2019-0110&check_out=2019-02-28
 https://www.airbnb.nl/rooms/17138610?location=Haarlem&adults=1&check_in=2019-0110&check_out=2019-02-28













https://www.airbnb.nl/rooms/6236775?location=Haarlem&adults=1&check_in=2019-0110&check_out=2019-02-28
https://www.airbnb.nl/rooms/10896626?location=Haarlem&adults=1&check_in=2019-0110&check_out=2019-02-28
https://www.airbnb.nl/rooms/8638862?location=Haarlem&adults=1&check_in=2019-0110&check_out=2019-02-28
https://www.airbnb.nl/rooms/14794015?location=Haarlem&adults=1&check_in=2019-0110&check_out=2019-02-28
https://www.airbnb.nl/rooms/10185201?location=Haarlem&adults=1&check_in=2019-0110&check_out=2019-02-28
https://www.airbnb.nl/rooms/18493089?location=Haarlem&adults=1&check_in=2019-0110&check_out=2019-02-28
https://www.airbnb.nl/rooms/5282482?location=Haarlem&adults=1&check_in=2019-0110&check_out=2019-02-28
https://www.airbnb.nl/rooms/13522881?location=Haarlem&adults=1&check_in=2019-0110&check_out=2019-02-28
https://www.airbnb.nl/rooms/22891997?location=Haarlem&adults=1&check_in=2019-0110&check_out=2019-02-28
https://www.airbnb.nl/rooms/23477431?location=Haarlem&adults=1&check_in=2019-0110&check_out=2019-02-28
https://www.airbnb.nl/rooms/7082571?location=Haarlem&adults=1&check_in=2019-0110&check_out=2019-02-28

