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Onderwerp: Uitvoering maatregelen COVID-19 in Haarlem 

 

 

Geachte raadsleden, 

 

Op donderdag 16 september jl. heeft u verzocht om een extra raadsvergadering om met elkaar te 

spreken over de consequenties van de nieuwe COVID-19 maatregelen voor Haarlem. Deze extra 

raadsvergadering vindt plaats op vrijdagavond 24 september. Met deze brief wil ik u alvast 

informeren over hoe Haarlem voornemens is om uitvoering te geven aan de nieuwe maatregelen 

met betrekking tot de horeca. Graag ga ik vrijdag verder met u in gesprek. 

 

Gesprek met Horeca 
Afgelopen woensdag heb ik, na een eerste gesprek met een vertegenwoordiging van de Koninklijke 

Horeca Nederland in Haarlem,  een tweede gesprek gehad met een groot aantal horecaondernemers 
uit Haarlem over de nieuwe coronamaatregelen en de invoering van het verplichte 

coronatoegangsbewijs (CTB). In totaal namen ruim 30 ondernemers deel aan dit digitale overleg. Het 
doel van dit gesprek was om binnen de huidige kaders praktische en werkbare afspraken te maken 

met daarbij aandacht voor de gezondheid en veiligheid van bezoekers. Uit dit gesprek kwamen 
enkele belangrijke onderwerpen naar voren, zoals de veiligheid van de onderneming en haar 
medewerkers en de handhavingslijn. Op deze onderwerpen ga ik daarom wat verder in. 

 

Veiligheid 
Een aantal ondernemers heeft aangegeven meerdere telefonische en digitale bedreigingen te 
hebben ontvangen omdat zij voornemens zijn om te gaan controleren op het CTB. Ik vind dit 
absoluut onacceptabel en heb aangegeven dat dit soort signalen zo snel mogelijk bij de politie en 

gemeente moet worden gemeld. Ook bij fysieke dreigingen van personeel of als klanten de 

onderneming weigeren te verlaten moet er snel geschakeld kunnen worden met politie en 

gemeente. Daarom kijken we op dit moment naar de inhuur van beveiliging om de horeca 
ondernemingen te kunnen ondersteunen bij dit soort situaties. Hiervoor is door het rijk extra geld 
beschikbaar gesteld. Ook wordt uitgezocht of een deel van het beschikbare geld rechtstreeks aan de 
ondernemers kan worden verstrekt om de extra kosten voor het controleren te dekken. 
 

Aan de leden van de raad 
 
t.a.v. het Griffiebureau 
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Handhaving 
De handhavingslijn van de gemeente zal voornamelijk gericht zijn op het naleven van de maatregelen 

en een voor de ondernemers werkbare uitvoering. Bij de inzet van handhaving zal er veel aandacht 
zijn voor het voeren van het gesprek om de ondernemers zoveel mogelijk te helpen bij de problemen 

waar ze tegenaan lopen. De landelijke handhavingslijn bestaat uit drie onderdelen: eerst volgt een 
gesprek, daarna een last onder dwangsom, gevolgd door de inning van de last onder dwangsom. 
Mocht blijken dat een ondernemer doelbewust geen controle doet op het CTB dan zal daar passend 
tegen worden opgetreden. De hoogte van deze last is van de situatie afhankelijk. Het voorstel van 

het ministerie is om in beginsel met een last van €2500,- te werken. Als laatste middel kan een 
sluiting van de gelegenheid worden opgelegd. De gemeente kan om meerdere manieren een 
controle uitvoeren waarbij eerst vooral geobserveerd zal worden of er een controle op het CTB 

gedaan wordt. Mocht blijken dat dit niet gedaan wordt dan kan een handhaver een daadwerkelijk 
controle in de onderneming uitvoeren. De insteek is om dit voor iedereen (zowel ondernemers als 
handhavers) zo werkbaar mogelijk te maken. In zowel het veiligheidsberaad als het 

burgemeestersberaad is overeenstemming over deze lijn. De basis van de controle is de intentie die 
de ondernemer heeft om de controles uit te voeren. Situaties zoals een toiletbezoek zullen 
pragmatisch bekeken worden.  

 
De verplichting om te werken met het CTB geldt voor: 

• horeca (eet- en drinkgelegenheden), inclusief eet- of drinkgelegenheden die onderdeel zijn 

van een locatie waar verder niet met coronatoegangsbewijzen hoeft te worden gewerkt 

(zoals een koffiebar in een winkel, hotels en sportverenigingen) 

• casino’s; 

• festivals;  

• evenementen (zowel binnen als buiten, met én zonder vaste zitplaats);   

• bruiloften op een publieke plaats; 

• publiek bij een professionele sportwedstrijd; 

• bioscoop;  

• theater; 

• concertzalen; 

• poppodia.  
Het gebruik van het coronatoegangsbewijs is bij deze gelegenheden verplicht. Het is dus niet 

toegestaan om alternatieve regels toe te passen, door bijvoorbeeld te werken met afstandsnormen. 
 

Communicatie 
Om bezoekers te informeren over de maatregelen zal de gemeente posters aanleveren bij de 
ondernemers. Op deze posters wordt aangegeven dat bezoekers hun Coronacheck app bij de hand 
moeten houden wanneer zij een horecaonderneming betreden en dat deze ook gecontroleerd 
wordt. Op de social media kanalen van de gemeente wordt via een horeca filmpje hier ook aandacht 
voor gevraagd. Ook worden de digitale borden in de stad hiervoor ingezet. Voor de andere 

gelegenheden met een CTB verplichting kan, indien nodig en wenselijk, ook een filmpje en poster 
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gemaakt worden. Op de website van de gemeente staan de nieuw geldende maatregelen ook 
vermeld. Ook zal er vanuit de gemeente een document komen waarin duidelijk staat wat de 
maatregelen zijn en op welke manier de gemeente Haarlem hiermee omgaat.  

 
Ik ga er vanuit u hierbij voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

 
 

drs. J. Wienen 

Burgemeester van Haarlem 

 

 

 


