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Onderwerp: informatie over noodverordening en coronavirus

Geachte leden van de raad,

Op 13 maart heb ik u geïnformeerd over de maatregelen die de gemeente Haarlem heeft genomen in 
reactie op de besluiten van het kabinet van 12 maart over de bestrijding van het Coronavirus. De 
maatregelen zijn sindsdien landelijk fors aangescherpt. De persconferenties van zondag 15 maart en 
maandag 16 maart waren hier duidelijk over. Wij blijven als gemeente uiteraard de landelijke 
richtlijnen volgen. Graag wil ik u informeren over de impact hiervan op onze stad en haar inwoners, 
op onze organisatie en op de gemeenteraad.

Voor Haarlem zijn de gevolgen van de beslissing om scholen te sluiten voor iedereen voelbaar en 
merkbaar, zowel voor de leerlingen als hun ouders. Maar het is ook goed om te zien hoe ouders, 
kinderen en het onderwijs zelf hiermee omgaan. Ook de sluiting van diverse horecagelegenheden en 
andere instellingen is duidelijk merkbaar. Tegelijkertijd worden veel vragen gesteld door 
ondernemers en zzp-ers die door deze situatie hard worden geraakt. Daar waar het kan levert de 
gemeente maatwerk. De markten zullen bijvoorbeeld wel plaatsvinden, maar in een ruimere opzet. 
Ook wordt er gekeken naar aanvullende voorzieningen voor dak-en thuislozen. De gemeente 
probeert via de website en sociale media zoveel mogelijk te informeren en antwoorden te geven op 
veel gestelde vragen. Ook het college draagt hieraan bij door contact te onderhouden met de stad, 
zoals verenigingen, musea, ondernemers, scholen en zorginstellingen. Het college wil in het bijzonder 
haar waardering uitspreken aan de mensen die nu aan de lat staan om een bijdrage te leveren in de 
bestrijding van deze crisis en om - daar waar het kan - het gewone leven door te laten gaan.

Zoals vorige week al gesteld gaat de gemeente niet op slot. De loketten voor de noodzakelijke 
dienstverlening aan de Haarlemmers zijn open, maar alleen nog op afspraak. Hiermee kan de 
gemeente het aantal mensen in de Publiekshal reguleren en spreiden in tijd en fysieke ruimte. Via 
een persbericht en de website hebben we de Haarlemmers nadrukkelijk gevraagd hun vragen en 
verzoeken aan de gemeente zoveel mogelijk digitaal of per telefoon te stellen.
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Sinds maandag werkt de gemeente als een crisisorganisatie. Dit betekent een scherpe 
overlegstructuur met strakke besluitvorming. De bereidheid van de medewerkers om hier een 
bijdrage aan te leveren is groot. Aan de oproep aan alle andere medewerkers om zoveel als mogelijk 
thuis te werken, wordt goed gehoor gegeven. De medewerkers die op de gemeentekantoren werken, 
houden zich goed aan de richtlijnen voor spreiding van werkzaamheden in tijd en ruimte.

De raad is het hoogste orgaan in de gemeente. Echter is er nu sprake van een crisissituatie die vraagt 
om een landelijke of regionale aanpak. De voorzitter van de Veiligheidsregio heeft een 
noodverordening vastgesteld op aanwijzing van de landelijke overheid. Deze noodverordening geeft 
aan wat er veranderd is in het maatschappelijk leven ten opzichte van de normale situatie. In de 
bijlagen treft u de noodverordening aan met een begeleidend schrijven van de voorzitter van de 
Veiligheidsregio.
Het is duidelijk dat de crisissituatie de gangbare vergaderstructuur van de gemeenteraad beïnvloed. 
Het college hecht er grote waarde aan dat de raad blijft functioneren. Ik sta op dit moment in nauw 
contact met uw fractievoorzitters om te komen tot een breed gedragen voorstel voor de wijze 
waarop we op 26 maart de raadsvergadering vorm gaan geven. Daarover zal ik u nader berichten.

Zoals u wellicht begrijpt heeft de zorg om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en de zorg 
voor de stad en haar inwoners op dit moment de hoogste prioriteit van het college en de ambtelijke 
organisatie.

Namens het college van burgemeester en wethouders.
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