
Vragen vragenuur 28 januari 2021 
 
Jouw Hlm 
Tijdens het debat in de Tweede Kamer over de toeslagenaffaire op 19 januari jl. vertelde staatssecretaris van 
Huffelen dat de Autoriteit Persoonsgegevens toestemming gegeven heeft om de gegevens van de 
gedupeerde ouders inzake de toeslagenaffaire te delen. Ze zegde de Kamer toe de gegevens actief met de 
gemeenten te zullen delen. 
-Zijn de gegevens van de getroffen ouders inmiddels door de gemeente ontvangen? 
-Zo ja, heeft de gemeente actie ondernomen om in contact te treden met de getroffen ouders aangaande 
compensatiemaatregelen? 
 
Trots Hlm 
Hartelijk dank voor de brief met inhoudelijke toelichting m.b.t. de aanscherping van de Corona Maatregelen. 
Toch heeft een paragraaf mijn wenkbrauwen doen fronzen, wel nu de volgende: 
De politie heeft zich de afgelopen weken voorbereid op de handhaving van de avondklok. In het ingelaste 
Regionaal Beraad van de burgemeesters in de Regio Kennemerland op 22 januari hebben de burgemeesters, 
politie en OM afspraken gemaakt over de handhaving. Zo zal er de eerste dagen extra politie inzet zijn met, 
indien nodig, extra ondersteuning vanuit bijzondere eenheden en de Koninklijke Marechaussee (Kmar). 
Vragen: 
-Kan de Burgmeester inhoudelijk toelichten, wat wordt verstaan onder ‘extra ondersteuning vanuit 
bijzondere eenheden ‘? 
-Hetzelfde geldt voor KMAR? 
-Wat moeten wij ons voorstellen, in de openbare ruimte, wanneer er gecontroleerd gaat worden op wel / 
niet geoorloofd buiten zijn tijdens de avondklok ( Ontheffingen )? 
 
VVD 
Door de coronamaatregelen is het verboden om binnen te sporten. Ook zwembaden zijn daarom gesloten. 
Maar buitenbaden mogen in sommige gevallen wél open zodat mensen naast thuiszitten ook iets anders 
kunnen doen. Kan het college in overleg met SRO op zo'n kort mogelijke termijn het buitenbad 'De 
Houtvaart' openstellen? 
 
SP 
Activiteiten voor de jeugd 
De fractie van de SP maakt zich hele erge zorgen over de rellen in Haarlem. Wij denken dat de gemeente er 
verstandig aan zou doen om activiteiten voor jongeren te gaan organiseren zodat zij een beetje uit deze 
corona-dip gehaald kunnen worden. Ook gezien onze vorige vragen over de toename van de ggz-opnamen. 
Jongeren hebben het gewoon heel erg zwaar in deze tijd en hebben onze hulp nodig i.p.v. steeds strengere 
maatregelen en sancties. Er moet een ventiel komen waar jongeren hun energie kwijt kunnen. Hun 
gevoelens gaan nu twee kanten op: of ze internaliseren met als gevolg de suïcidepogingen of ze 
externaliseren met als gevolg deze rellen. 
Kunt u aangeven wat de gemeente kan en wil organiseren? 
 
ChristenUnie 
Zoek de verschillen tussen 2 bibliotheken: 
Velsen: https://www.bibliotheekvelsen.nl/Service/Afhalen.html 
Haarlem: https://www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/klantenservice/afhaalbieb.html 
 
Door de corona maatregelen is zijn de bibliotheken al weken gesloten. Als alternatief bieden de bibliotheken 
in Haarlem de online bieb en de afhaalbieb. Bij de afhaalbieb kan je echter alleen boeken van een genre 
kiezen, de bibliotheek zorgt dan voor een verrassingspakket van 5 boeken. De ChristenUnie vindt dit een te 
mager aanbod. In Velsen kun je gewoon alle boeken die je maar wilt reserveren en afhalen. Waarom is dit bij 
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de bibliotheken in Haarlem nog steeds niet geregeld? Is de wethouder bereid dit op korte termijn te 
bespreken met de directie van de bibliotheek? 
 
Jouw Hlm 
Sinds zaterdag geldt van 21.00 tot 04.30 de avondklok. De politie heeft aangegeven een zerotolerance beleid 
ten aanzien van de avondklok te zullen hanteren. Ook zou de Koninklijke Marechaussee stand-by staan om 
waar nodig te assisteren. 
-Hoeveel boetes zijn er sinds zaterdag uitgedeeld naar aanleiding van het overtreden van de avondklok, en in 
welke wijken/buurten werden deze boetes opgelegd? 
 
Trots Hlm 
GGD medewerkers spelen data door, lezen  we op de NOS. 
Zijn hier ook Haarlemse slachtoffers onder, wat wordt gedaan om deze slachtoffers te waarschuwen. 
Hoe was dit mogelijk en is nu alles wel veilig ? 
 
VVD 
Ten aanzien van de rellen en mishandelingen van afgelopen maandag: een aantal vragen is al beantwoord 
met een brief aan de raad, maar misschien is het goed als de burgemeester de terugblik uit de brief nog even 
kan herhalen voor de Haarlemmers voor wie hier uiteindelijk zitten en ons democratische digitale geheugen, 
aangevuld met een actualisatie ten aanzien van de vervolging van de verdachten en het schadebedrag.   
  
Daarnaast de vraag of de burgemeester de raad op de hoogte kan houden van het vervolg. Welke straffen 
worden er opgelegd. Hoe verloopt het verhaal van de kosten. En, tot slot, of en hoe de hulptrajecten aan de 
jongeren uit de jeugdaanpak veranderen.   
 
ChristenUnie 
Deze week is de concept omgevingsvisie van de gemeente Amsterdam verschenen. Zie: 
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/coalitieakkoord-uitvoeringsagenda/fijne-
buurten/omgevingsvisie/ 
 
Ons valt op dat daar vergaande uitspraken in staan die ook belangen van Haarlem raken. Zo wordt er op blz. 
97 expliciet gesproken over het ombouwen van delen van het nationale spoorsysteem naar lightrail waarbij 
expliciet de verbinding Haarlem-Amsterdam-Weesp-Almere/Hilversum wordt genoemd. Nu is de 
ChristenUnie Haarlem niet tegen lightrail zeker niet als deze hoogfrequent rijdt, maar dit mag niet 
betekenen dat er geen Intercity’s of sneltreinen meer rijden. Wij willen juist dat de huidige Intercity’s in de 
toekomst niet meer op Amsterdam Centraal eindigen maar doorrijden naar Utrecht, Almere en Amersfoort. 
Toch lijkt Amsterdam nu wel af te koersen op het schrappen van alle Intercity’s. Ook valt ons op dat 
Amsterdam voor allerlei kaartbeelden in de visie wel zegt te hebben afgestemd met de gemeente Zaandam 
en Amstelveen maar dat daarbij Haarlem niet wordt genoemd. Wij hebben daarom de volgende vragen: 

1. Heeft Amsterdam zijn omgevingsvisie met name als het gaat om mobiliteit afgestemd met de 
gemeente Haarlem? 

2. Welke afspraken zijn er in MRA verband over het afstemmen van elkaars omgevingsvisies met name 
als het gaat om te komen tot een gemeenschappelijk gedragen mobiliteitsvisie? 

3. Is het college voornemens een zienswijze in te dienen op de concept omgevingsvisie van Amsterdam 
in samenspraak met de Haarlemse gemeenteraad gezien de grote belangen voor Haarlem van de 
spoorverbinding met Amsterdam en vooral ook naar verder gelegen bestemmingen? 

 
Jouw Hlm 
In Haarlems Dagblad van vrijdag 22 januari jl. was te lezen dat de eerste paal voor de sporthal in Haarlem-
Noord geslagen is. 
De schoolhoofden van het Schoter gaven in het artikel aan de nieuwe sporthal graag de naam Hannie Schaft 
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te willen geven. Omdat Hannie Schaft een oud-leerling is. Daarnaast is Hannie Schaft bij de naastgelegen Jan 
Gijzenbrug gearresteerd. 
-Is het college bereid mee te werken aan de gewenste naamgeving voor de nieuwe sporthal? 
 
Trots Hlm 
Waar was de wijkwethouder Schalkwijk, tijdens de rellen van gisteravond ( ma. 25-01-2021 )? 
Hoe gaat u dit oplossen in de toekomst? ( Graag inhoudelijke toelichting. ) 
 
Trots Hlm 
- Zijn er gewonden gevallen in Haarlem waren er buurt ouders aanwezig. 
-  De winkeliers in de Cronjéstraat maken zich zorgen omtrent de financiële afwikkeling van de gemeente. 
Hoe gaat de gemeente dat oplossen om evt faillissementen te voorkomen? En waarom verlaagt real estate 
niet tijdelijk de huren van de winkelpanden, gaat de gemeente hier ook nog een rol in spelen? 
 
Trots Hlm 
-Kan de Burgemeester aangeven wat het bedrag is aan materiële schade in de openbare ruimte ( gemeente 
Haarlem ), en voorlopige tussenstand schatting materiële schade bij de getroffen ondernemers? ( Overzicht) 
-Op welke wijze en binnen welk tijdsbestek, is de schade direct / indirect te verhalen op de relschoppers, 
rekening houdend met uitvoering snelrecht en invordering van de schade? 
 
 


