
Wat is de impact van Corona? 

 

Het aantal positief geteste mensen en ook het aantal opnames in de ziekenhuizen 

lopen op en extra maatregelen zullen naar het zich laat aanzien niet lang op zich 

laten wachten. Als de gemeenteraad moeten we duidelijk krijgen wat de impact is, 

wat er moet gebeuren en wat wij er als raad aan kunnen doen. 

 

Het corona-uur staat dan ook in het teken van inventariseren en actualiseren van de 

maatregelen, wat de status is en wat er moet gebeuren en wat zijn de verschillende 

rollen en bevoegdheden. Door het aannemen van de motie:  

25.6 “Betrek zoveel als mogelijk de raad, eer u verder gaat” is in ieder geval een deel 

van de verantwoordelijkheden van de raad m.b.t. de coronamaatregelen geregeld. 

 

Peter van den Doel en Sander van den Raadt hebben voor de commissie de opzet 

van dit Corona uur voorbereid. Zij stellen de volgende indeling voor: 

Burgemeester Wienen is over deze opzet geïnformeerd en is gevraagd wanneer 

mogelijk de commissie voorafgaand aan de vergadering een antwoord te geven op 

de hieronder opgenomen vragen teneinde de op 1 oktober beschikbare tijd zo 

optimaal mogelijk te benutten. 

 

10 minuten Maatregelen en bevoegdheden raad, burgemeester, college, vrk, 

regering 

Vragen die hierbij aan de orde komen zijn onder meer: 

- Wat zijn ten aanzien van de maatregelen de bevoegdheden en zeggenschap van 

raad, burgemeester, college, VRK en regering? 

- Wat zijn de (nieuwe) maatregelen die tot nu zijn genomen? Landelijk en lokaal? 

- Hoe kijkt de burgemeester nu naar de te volgen procedures? 

- Wat is de rol- en taakverdeling tussen de afdeling communicatie van de 

gemeente, de GGD, de GHOR? 

- Als de maatregelen van een andere VRK neemt impact heeft op de bereikbaarheid 

van Haarlem (bijvoorbeeld voor forensen bij afsluiting steden, geen OV, afsluiting 

ringwegen) wat zijn dan de mogelijkheden voor de raad, burgemeester of college 

om hier adequaat mee om te gaan? 

- Wat betekent de aangenomen motie precies voor de positie en 

verantwoordelijkheden van de raad? 

 

5 minuten Corona: cijfers en interpretatie  

Vragen die hierbij aan de orde komen zijn onder meer: 

- Geef een duidelijke uitleg van hoe het Corona dashboard op rijksoverheid.nl werkt 

- Hoe werkt het regionaal beoordelingssysteem en de escalatieladder?  

- Welke signalering wordt er gebruikt om de kleurcode vast te stellen (rood, oranje, 

groen)? Wat zijn de consequenties van iedere kleurcode (wat mogen inwoners en 

forensen wel en wat niet?) 

http://rijksoverheid.nl/
http://rijksoverheid.nl/


- Discussie over de Haarlemse cijfers? 

 

15 minuten Impact op sectoren 

Vragen die hierbij aan de orde komen zijn onder meer: 

- Welke sectoren/branches worden financieel geraakt en worden het hardst 

getroffen? (cijfers omzetten, faillissementen, surseances, bezettingsgraad 

logies/hotels, werkloosheidscijfers, doorgroei naar nieuwe banen ), bijv. 

o Horeca 

o Cultuur 

o ZZP-ers 

o Kleine bedrijven per branch/sector 

- Welke sectoren ontvangen financiële steun vanuit de gemeente Haarlem?  

- Wat is de mogelijke invloed en wat voor positie kan de raad daar innemen? 

- Werken de verschillende financiële regelingen voor de verschillende sectoren? Bij 

welke sectoren werken ze niet?  

- In welke sectoren zijn er kansen op werk? 

- Wat is de impact op de zorgsector ? ( ziekenhuis, verzorgings-/bejaardencentra, 

thuiszorg / huishoudelijke hulp, opvang kwetsbare groepen) 

 

20 minuten Kwetsbare mensen  

Vragen die hierbij aan de orde komen zijn onder meer: 

- Hoe zit het met het oplopen van de aantallen inwoners die afhankelijk zijn 

geworden van voedselhulp en andere hulp?  Hoe wordt daarop in gespeeld en 

mee omgegaan en hoe willen we als raad daarop een antwoord formuleren 

- Hoe wordt vereenzaming tegen gegaan? Met name bij ouderen maar dit geldt 

ook voor andere kwetsbare doelgroepen  

 

10 minuten Testen en vaccin  

- Informatie over de wijze van testen, contactonderzoek, besmettingen, waar staan 

we met vaccins ( met daarbij uitleg wat een virus, vaccin is en wat het wel/niet 

kan) 

- De stand van zaken ten aanzien van de beschikbaarheid van beschermende 

kleding/schoeisel, handschoenen, mondkapjes 

 

 


