
Beantwoording nagekomen vragen Trots 
 

Vraag 1 
aantal ziekmeldingen bij politie en handhaving TOV vorig jaar (gelijk/gestegen/gedaald? en met 
hoeveel) 
Er zijn geen bijzondere afwijkingen te melden van het normale ziekteverzuim, dat was ook al zo op 9 
april. 
 
Vraag 2  
aantal ziekmeldingen huisartsen tov vorig jaar  
In het begin van de Covid 19 crisis was er sprake van een hoger ziekteverzuim onder huisartsen en 
haar personeel in de regio Zuid Kennemerland. Dit betrof deels COVID 19 positieve patiënten. 
Ondertussen is dat weer op een normaal niveau. 
In het regionaal ROAZ (regio overleg acute zorgketen) overleg huisartsen (Provincie Noord Holland en 
zuidelijk deel Flevoland) zijn er de laatste tijd geen issues betreffende capaciteit gemeld. 
 
Vraag 3.  
situatie/ meldingen huiselijk geweld tov vorig jaar. 
Het aantal meldingen en adviezen ziet Veilig Thuis op dit moment niet oplopen. De werkvoorraden 
houdt Veilig Thuis goed in de gaten. 
 
 
Vraag 4 
Hoe staat het met financiële situatie gemeente Haarlem door coronacrisis  
Bij de beantwoording van deze vraag is van belang welke compensatie gemeenten ontvangen voor 
de coronagevolgen en welke afspraken gemaakt worden over het accres van de algemene uitkering 
(meicirculaire).  
De VNG is hierover in gesprek met het kabinet. Zonder de uitkomsten van dat overleg kan geen 
conclusie over de financiële situatie worden getrokken. Daarom is De Voortgangsrapportage over 
2020 uitgesteld naar juni. In deze rapportage worden zowel de gevolgen van de coronacrisis, de 
hogere lasten van het sociaal domein als de compensatie van het rijk verwerkt.  
 
 
Vraag 5 over gevolgen Corona maatregelen voor ondernemers. 
 
Kunt u als College B&W een overzicht geven wat op dit moment de cijfers zijn van: 
 
A  Hoeveel ondernemers er aanwezig waren voorafgaande Corona maatregelen? 
Volgens de gegevens van de KvK in 2019 waren er 97 ZZP-ers per 1000 inwoners, dat betekent dat er 
in totaal ca. 15.500 ZZP-ers waren. 
 
B. Hoeveel ondernemers hebben Bijstand aangevraagd? Bedrag? 
Per 12 mei hebben 4316 ondernemers een aanvraag levensonderhoud gedaan in het kader van de 
regeling ‘ Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’. Inmiddels heeft gemeente 7 
miljoen uitgekeerd. 
Op de website van de gemeente Haarlem is een speciale pagina ‘hulp voor ondernemers’. Daar staat 
vermeld welke financiële ondersteuning de overheid allemaal biedt.  
 
C  Hoeveel ondernemers hebben tijdelijk krediet op dit moment aangevraagd? ( TOT Regeling ) 
Bedrag?  
Per 12 mei hadden 85 ondernemers Tozo bedrijfskapitaal aangevraagd. 
 



D. Kan u navraag doen, hoeveel ondernemers aanspraak in Haarlem maken voor landelijke NOW 
regeling UWV? Bedrag?  
De gemeente Haarlem gaat niet over de uitvoering van de NOW regeling. Het UWV voert deze 
regeling uit.  
 
 
Vraag 6 
A)  Kunt u een overzicht geven van welke telefoonzendmasten zijn, en worden aangepast voor 5G en 
gaan die dus wel door tijdens deze coronacrisis? 

 
Het eerste deel van uw vraag is niet duidelijk. Maar informatie over alle antennes, ook in Haarlem, is 
beschikbaar via het Antenneregister.  Dit is openbaar toegankelijk en bevat per antenne-installatie de 
gebruikte frequenties en zendprotocollen. Dit betreft de bestaande gebruikssituatie, waarbij de 
beheerder heeft aangegeven met een update bezig te zijn zodat per eind mei ook wordt vermeld of 
het 5G protocol gevolgd wordt.  
Het Antenneregister noch de gemeente beschikt over informatie over de toekomstige situatie of over 
geschiktheid voor ander gebruik. De zendvergunningen van de providers zijn techniek-onafhankelijk 
en providers zijn dan ook niet verplicht daarover mededeling te doen.  
 
B) En vindt het college niet dat nu het democratische proces danig te lijden heeft onder de 
maatregelen genomen door de coronacrisis de gemeente Haarlem zich moet uitspreken tegen aanleg 
van 5g netwerk op dit moment. 
 
Nee. De gemeente heeft geen concrete bevoegdheden of machtsmiddelen om eventuele 
voorbereidingen voor het toepassen van 5G technieken te verdagen of verbieden. Er is dus ook geen 
democratisch proces over zulke bevoegdheden waar providers redelijkerwijs rekening mee zouden 
moeten houden. Voor zover het bedoelde democratisch proces betrekking heeft op het vormen of 
uitspreken van een standpunt over de wenselijkheid van 5G kan niet van providers verwacht 
worden  dat zij daarvoor hun bedrijfsvoering aanpassen.  
 
C Wil het college zich uitspreken tegen 5g aanleg en voorbereidingen internet of things tijdens de 
coronacrisis? 
 
Nee, zie het antwoord op vraag B. Bovendien ziet het college op dit moment onvoldoende aanleiding 
om daarmee indirect stelling te nemen tegen het landelijke beleid en de afweging van risico’s en 
onzekerheden waarop dit gebaseerd is.    
 
D  Tevens de vraag of de Raadsmarkt straks nog zin heeft? 
 
Dat is allereerst ter beoordeling van U als raad en hangt samen met de door de raad beoogde doelen. 
Het college wijst erop dat opbouw en uitbouw van een 5G netwerk een groeiproces is, waarbij 
bovendien een vorm van 5G ook met het bestaande netwerk, bij voor 4G gebruikte frequenties al 
mogelijk is en 4G ook nog lange tijd naast 5G blijft voortbestaan. De overgang tussen 4G en 5G is dus 
niet scherp en het college ziet niet in waarom een raadsmarkt nu of op een later moment in het 
opbouwproces geen zin meer zou hebben.  
 

https://antenneregister.nl/Html5Viewer/Index.html?viewer=Antenneregister%5Fextern

