
 

Vragen tbv Corona-uur cie Bestuur 14 januari 2021  
 
D66 
1. Wanneer heeft de burgemeester/het college besloten dat er maximaal 100 personen 

aanwezig mogen zijn op de buitenbaan van de Schaatsbaan? 
2. Op welke regeling is dit besluit gebaseerd? 
3. Is dit een lokale maatregel of volgt deze maatregel dwingend uit landelijke wet- en 

regelgeving? Zo ja welke? 
4. Als dit een lokale maatregel is, klopt het dat u over deze lokale maatregel geen zienswijze 

hebt gevraagd aan de Commissie Bestuur? Zo ja, waarom heeft u dat niet gedaan? 
5. Wanneer is het besluit bekendgemaakt aan de Schaatsbaan – was dit 18 december 2020, 

zoals de Schaatsbaan op de website schrijft, of 24 december 2020, zoals in het Haarlems 
Dagblad staat? 

6. Waarom heeft u de gemeenteraad niet eerder geïnformeerd over deze maatregel? 
7. Heeft de burgemeester/het college sinds 1 december 2020 (nog andere) lokale 

maatregelen genomen, die (nog) niet zijn voorgelegd/bekendgemaakt aan de 
gemeenteraad? Zo ja, welke lokale maatregelen zijn dat? 

 
 
CU 
Het aantal bezoekers dat tegelijk op de schaatsbaan mag komen is beperkt tot 100. De 
ChristenUnie heeft begrip dat de burgemeester grote groepen wil voorkomen maar heeft 
ook begrip voor de ijsclubs. Het schaatsen gebeurt in de open lucht en het gaat vooral om 
kinderen. Zijn er geen mogelijkheden om het aantal bezoekers van de schaatsbaan te 
verruimen bijvoorbeeld door het beperken van toegang voor de ouders tot de schaatsbaan? 
 
LH 
Waarom is er door Haarlem niet invloed  genomen een uitzondering te maken op het aantal 
bezoekers terwijl het een buitenbaan betreft. Dus een andere situatie dan Almaar en Hoorn 
 
Jouw Haarlem  
Ter ondersteuning van de cruciale sectoren heeft het kabinet besloten om bestaande 
initiatieven te versterken door €160 miljoen extra beschikbaar te stellen, zodat werkgevers 
in de zorg, onderwijs en toezicht- en handhaving tijdelijk mensen kunnen aannemen op 
ondersteunende corona- gerelateerde functies. 
-Heeft Haarlem een aanvraag voor dit extra budget ingediend? 
 
Trots HLM  

N.a.v. de sluiting van de tabaksdetailhandel zaken die voor 100% tabak verkopen.  

Wij krijgen signalen dat de supermarkten de extra stroom klanten door de sluitingen niet 

coronaproof kunnen afhandelen  bij de servicebalie en dat zij hebben verzocht de tabakszaken weer 

te openen, om zo de druk op de balie te verminderen.  

Tabak is geen levensmiddel, maar  softdrugs ( coffeeshops ),  en alcohol (slijterijen) zijn ook geen 

levensmiddelen en zij mogen wel open blijven. Dit vinden wij strijdig. 

 

Liberaal Haarlem 

N.a.v. brief herziening sluiting tabaks Speciaalzaak die u heeft ontvangen.  



 

- Graag wil ik weten of u mbt dit onderwerp invloed heeft in de veiligheidsregio?  

- Indien dat het geval is u de maximale invloed pakt? 

 

 
Trots Hlm 
Worden  ouderen nog vervoerd met begeleiding naar het ziekenhuis. 
 
Trots Hlm 
Gaat de gemeente nog iets doen voor sportclubs die het financieel moeilijk hebben. 
 
Trots Hlm 
Worden kleine ondernemers geholpen of gaan die automatisch de bijstand in. 

 


