
Ingediende raadsvragen tbv vragenuur 11 juni 
 
Actiepartij  
1. Podiumkunsten staan te trappelen om op straat kunst te kunnen maken. 

• Is het college bereid met spoed vergunningaanvragen voor pop up optredens van dans, 
theater en of muziek in behandeling te nemen en zo mogelijk toe te kennen? 

 
Jouw Haarlem  
1. Er zijn 10 gouden regels voor uitbreiding van de terrassen.  

• Hoe worden bewoners meegenomen bij een mogelijke uitbreiding van de terrassen letterlijk  
bij hen voor de deur? 

 
2. Op de Grote Markt staan nu dranghekken tbv van de terrassen, hetgeen de uitstraling niet ten 

goede komt.  

• Is het mogelijk om bijvoorbeeld bloembakken (eventueel op wielen) te plaatsen ipv de 
dranghekken? 

 
PvdA  
1. In het HD van  5 juni valt te lezen dat  we opnieuw een zeer droog jaar hebben en  dat er daarom 

landelijk nog meer geld naar droogtebestrijding zal gaan.  Min V Nieuwenhuizen heeft aan 
o.a. gemeenten gevraagd om (niet alleen zuinig om te gaan met water, minder te gebruiken, ) 
maar ook water op te slaan. Oftewel klimaatadaptatie maatregelen te nemen . 
Omdat de Provincie  klimaatadaptatie projecten nu subsidieert en omdat Haarlem MRA 
trekker is voor klimaatadoptie,  hebben we de volgende vragen:  

 

• Wat doet de gemeente  in reactie op de oproep van de minister om als gemeente water op 
te   slaan, oftewel om zoveel mogelijk klimaatadaptatie projecten met dat doel te 
verwezenlijken?  

• In hoeverre maakt de gemeente gebruik van de subsidiemogelijkheden die de Provincie 
hiertoe biedt (9 projecten per jaar, die tot een max van 1 ton gesubsidieerd worden).  
Zo niet, waarom (nog) niet? 

• Daarnaast: hoe stimuleert de wethouder opslag van water door bewoners : (i) door hun 
tuinen groen te houden ipv te betegelen  (ii) dat bewoners  zelf  regenwater opslaan, in bijv 
een regenton om de tuin te besproeien, etc . 

 
 
2. Betrokkenheid van de Raad bij de ambtelijke fusie tussen Haarlem en Zandvoort 

De ambtelijke fusie tussen Haarlem en Zandvoort is gegoten in de vorm van een 
Gemeenschappelijke Regeling met een initiële duur van 5 jaar.  
Berenschot beveelt aan om de Raden van Zandvoort en Haarlem gedurende die periode goed 
betrokken te houden.  
De fusie is nu een belangrijk onderwerp van de formatie in Zandvoort, althans daar gaat het 
Haarlems College vanuit in haar brief aan het College van Zandvoort van 3 juni, met daarin 
een uitnodiging, cc de formateur, om juist nu met elkaar het gesprek aan te gaan, over de 
conclusies van de tussenevaluatie.  

• Is Zandvoort intussen ingegaan op genoemde uitnodiging, en op welke wijze, en met welke 
regelmaat, willen de wethouder en de burgemeester onze Raad betrokken houden bij de 
actuele ontwikkelingen op dit vlak, en gedurende het restant van de initiële looptijd van de 
GR, t/m 2022?  

 
 



Vanaf hier vragen PvdA, VVD  Jouw Hlm  en AP over BOA’s 
 
2. Betrokkenheid Raad bij uitbreiding verdedigingsmiddelen Haarlemse BOA’s  

Haarlemse BOA’s protesteerden onlangs op de Grote Markt, en vroegen om meer 
verdedigingsmiddelen. Onze burgemeester heeft daar toen begripvol op gereageerd en gezegd 
zich landelijk uit te zullen spreken voor een uitrusting inclusief pepperspray.  
 
Uit onderstaande publicaties blijkt dat de minister zich nog beraadt op pepperspray, maar dat 
hij een proef wil doen met de korte wapenstok als mogelijk extra verdedigingsmiddel voor 
BOA’s.  
Als de lokale driehoek van burgemeester, politie en justitie dat wenst, de uitrusting van BOA’s 
lokaal met een korte wapenstok kan worden uitgebreid.  
Volgens een woordvoerder van de burgemeester (aldus NH Nieuws) “krijgen boa's in Haarlem 
wat de gemeente betreft korte wapenstokken in hun uitrusting”; “Haarlem wil die korte 
wapenstokken graag en gaat daar in het komende overleg om vragen.” 
 

• Gaat het hier om een collegebevoegdheid?  
 
• Hoe en wanneer wordt het voorstel/besluit om de uitrusting van Haarlemse BOA’s uit te 

breiden met een korte wapenstok voorgelegd aan de Raad/Cie Bestuur? Wordt de Raad, 
indien het gaat om een collegebevoegdheid, met het oog op draagvlak, in de gelegenheid 
gesteld een zienswijze te geven?  

 
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/268427/haarlem-vraagt-korte-wapenstokken-aan-voor-
boas?fbclid=IwAR0kzORDyHte3H4JWuAWDkT_bOjjbjVlwwwGEFuW_YpEugOn9_ZoLlX0uoo 
 
https://nos.nl/artikel/2336319-boa-s-krijgen-straks-wapenstok-als-lokaal-gezag-dat-wil.html 

 
VVD  
1 Wapenstok boa’s 

De VVD wil graag van de BM weten hoe hij om wil gaan met de extra ruimte die minister 
Grapperhaus gaat bieden voor extra verdedigingsmiddelen voor onze boa’s. De BM heeft tegen 
RTVNH gezegd voorstander te zijn van pepperspray en niet van een wapenstok, maar de 
minister biedt nu precies het omgekeerde. 

• Mogen we ervan uitgaan dat de BM zich in zal spannen voor de Haarlemse boa’s en ervoor 
zal zorgen dat zij ook de beschikking krijgen over een ‘korte wapenstok’ ? 
 

 
Jouw Haarlem 

1. Voorzieningen Haarlemse handhavers 

• Beschikken de Haarlemse handhavers over een noodknop waarmee ze in urgente situaties 
direct contact met de meldkamer krijgen?  

• Beschikken de Haarlemse handhavers over bodycams? 

• Hebben de Haarlemse handhavers toegang tot het zogenaamde C2000 netwerk waarmee de 
handhavers middels hun portofoons op het politienetwerk kunnen komen? 

• Vinden er gezamenlijke briefings tussen de Haarlemse handhavers en de politie plaats? 

• Hebben de Haarlemse handhavers extra training gekregen in het omgaan met groepen en 
groepsdynamiek sinds de corona-noodverordening van kracht is?  

 
ActiePartij  

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/268427/haarlem-vraagt-korte-wapenstokken-aan-voor-boas?fbclid=IwAR0kzORDyHte3H4JWuAWDkT_bOjjbjVlwwwGEFuW_YpEugOn9_ZoLlX0uoo
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/268427/haarlem-vraagt-korte-wapenstokken-aan-voor-boas?fbclid=IwAR0kzORDyHte3H4JWuAWDkT_bOjjbjVlwwwGEFuW_YpEugOn9_ZoLlX0uoo
https://nos.nl/artikel/2336319-boa-s-krijgen-straks-wapenstok-als-lokaal-gezag-dat-wil.html


1. Bewapening BOA’s 
Wat maakt dat de raad uit de krant moet vernemen dat de burgemeester BOA’s wil bewapenen 
en dat niet eerst met de commissie besproken heeft? 
Actiepartij is hier geen voorstander van omdat de BOA’s niet het wettelijk geweldsmonopolie 
hebben  -daar minder voor getraind zijn - en het erop lijkt dat dit besluit is ingegeven door een 
gebrek aan politie.  

• Is de burgemeester het met AP eens dat het gebrek aan politie tot dit voorstel heeft geleid? 
Einde vragen BOA’s 
2. Brief vijfhoek rond 5G 

De brief van de wijkraad over WiFi tracking is ons uit het hart gegrepen omdat het tracking 
mogelijk maakt, persoonsgegevens opslaat op individueel niveau en daarmee de privacy 
aantast. Onze fractie heeft hier vaker aandacht voor gevraagd.  

• Zit er een verdienmodel achter deze data mining? 

• Ziet de gemeente definitief  af van het kopen van deze persoonsgegevens en aan wie wordt 
de data dan wel verkocht? 

• Hoe houdt het college (in haar opdracht) rekening  met de  aspecten zoals privacy en 
verplichte opt-in en de wettelijke bepalingen die in de brief genoemd zijn?  

 
3. Een vraag over de bomen in de Pal Maleterweg (Zuiderpolder). 

De bomen zijn dit jaar niet uitgelopen. 

• Wat is er aan de hand met deze bomen en wanneer wordt het opgelost? 
 
4. Testen op Corona 

Haarlemmers kunnen zich in de teststraat  laten testen op Corona. Dat kan alleen vanuit de 
auto. Komt er ook een voorziening voor voetgangers en fietsers? 

 
5. Rioolwerkzaamheden 

Bij de hoek Harmenjansweg/Papentorenvest wordt er gewerkt aan het riool. Het fietspad is 
opgebroken.  

• Wordt het fietspad hier opnieuw ingericht zodat de gevaarlijke bocht er uit gaat? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trots Haarlem  

1 Klopt het dat er mussen en vleermuizen zitten op en rond het Koepel terrein. En welke 
consequenties heeft dit? 

2 Spaarne landen elke dag lange wacht tijden verkeer loopt vast kan dat niet anders 
3 Waarom timmert elan de woningen dicht zodat alles verpaupert. 
4 Kunt U ons precies vertellen wat de totale schuld is op dit moment van Haarlem. 
5 Heeft wethouder Meijs al gesproken met de bewoners Amelandstraat over uitbreiding van 

de plaatsen? 
6 Veiligheid in de zuiderpolder is die gewaarborgd? 
 

 
SP Frits Garretsen 



1. Actieplan uitbreiding Standplaatsen 
Op 9 januari 2020 is het gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid in de commissie 
Ontwikkeling besproken. Daarbij is door de wethouder toegezegd dat nog voor het 
zomerreces een Actieplan over de mogelijkheden om het aantal standplaatsen voor 
woonwagens uit te breiden door het college zal worden vastgesteld en in de commissie 
ontwikkeling zal worden besproken.  

• Is het Actieplan al door het college vastgesteld, zo nee wanneer zal dat gebeuren? Komt 
de wethouder haar toezegging na om dit plan nog voor de zomer in de commissie 
Ontwikkeling ter bespreking te agenderen? 

 

2. Woningen voor daklozen 
Op 23 april heeft staatssecretaris Blokhuis bekend gemaakt dat het kabinet 200 
miljoen euro ter beschikking stelt om binnen 1,5 jaar 10.000 woningen of 
woonplekken voor daklozen te realiseren. Daarover heeft de SP de volgende vragen. 
 

• Worden deze 200 miljoen pro rato over de (centrum)gemeenten verdeeld?  

• Zo ja, is al bekend wat financiële bijdrage is voor Haarlem? 

•  Zo nee, moet iedere gemeente die in aanmerking wil komen voor een deel van 

die 200 miljoen daarvoor een plan indienen bij het ministerie van VWS?  

 
In ieder geval vindt de SP dat Haarlem zo spoedig mogelijk een plan moet 

ontwikkelen over hoe en waar de woningen voor daklozen kunnen worden 

gerealiseerd 

• Is het college dat met de SP eens?  

 
3. Brief SP over schorsingen door HvO 

• Heeft de wethouder kennis genomen van de brief die ons schaduwraadslid Corine 
Eckhard heeft gezonden aan de leden van de commissie Samenleving?  

• En kunt u ons uitleggen hoe het komt dat de BCT iemand schorst die onder bewind 
staat?  

• Wij willen daarbij graag weten hoe dit kan gebeuren gezien het gegeven dat de 
wethouder op dinsdag al bekend was met deze onderbewindstelling.  

• Ook zouden wij graag antwoord krijgen op de overige vragen in de betreffende brief. 
 

 
 
  

 
 
Liberaal Haarlem Mirjam Otten 

1. Boerhaavebad 
Het Boerhaavebad is sinds enkele weken weer beperkt open 
Is de wethouder ermee bekend dat: 

• De website van SRO niet heel gebruiksvriendelijk is, zeker niet omdat de gemiddelde 
leeftijd van gebruikers wat hoger ligt. De naam voor de reserveringssite is moeilijk te 
vinden, mails komen in spambox terecht 



• Er geen annuleringsmogelijkheid is, en ook geen annuleringsvoorwaarden zijn. Ik heb 
vanaf het begin aan dienstdoend personeel gevraagd dat te bespreken met hun 
leidinggevende 

• Dat er op de meeste uren maar voor de helft gebruik van wordt gemaakt omdat mensen 
niet kunnen annuleren 

• Dat hierdoor minder mensen gebruik kunnen maken van de optie baantjes trekken 

• Dat SRO hierdoor inkomsten misloopt 

• Kan de wethouder met SRO bespreken dit zsm te verbeteren? 
 
 

2. Uitstel precario 
Door de wethouder is de toezegging gedaan uitstel te verlenen aan ondernemers voor 
betalen precario en andere belastingen. Dank daarvoor. 

• Is de wethouder bereid met een voorstel naar de raad te komen om precario en andere 
belastingen voor horeca ondernemers kwijt te schelden in 2020 i.p.v. uit te stellen? 

• Duidelijk is dat horeca ondernemers niet de beoogde omzetten kunnen halen door alle 
beperkende maatregelen die nog voortduren. 

• Het belang van horeca is groot in Haarlem. Het zorgt voor werkgelegenheid en 
aantrekkelijkheid van de stad. 

 
 
Vragen binnengekomen na termijn 24 uur 
 
Trots Haarlem 

1 Wat is de stand van zaken met betrekking tot Domusplus zoektocht. 
2 Hoe is de stand van zaken mbt contact met verkeersgroeo Schalkwijk en o.a.aanpassing 

kruising Boerhaavelaan en amerikaweg 
 
Christenunie 
N.a.v. dit bericht 
https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20200610_3820258/carol-harmsen-ziet-fietsers-keer-op-
keer-onderuit-gaan-vervang-band-in-de-kruisstraat-door-klinkers 
  
Er zijn meldingen gekomen over regelmatige valpartijen in de Kruisstraat als gevolg van de 
natuurstenen band die is aangebracht naast de fietsstrook voor fietsers richting het station. Mij 
verbaasd het dat de gemeente hier niet meer meldingen over heeft want deze situatie is inderdaad 
gevaarlijk. De gemeente stelt in reactie er naar te gaan kijken.  

• Ik zou graag van de wethouder concreet kunnen horen of hij bereid is dat deze zomer nog te 
doen en maatregelen te nemen. 

  
 
 
Groenlinks 

1. GroenLinks heeft vernomen dat korte wapenstokken zijn aangevraagd voor de Haarlemse 
Boa's. GroenLinks is geen voorstander van het bewapenen van Boa's.  

 

• Kan de burgemeester uitleggen waarom hiervoor is gekozen? 

• Is de burgemeester bereid dit voorstel eerst aan de raad voor te leggen? 

• Is er gekeken naar andere middelen om Haarlemse boa's beter uit te rusten? 

• Waarom is daarvoor niet gekozen? 

https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20200610_3820258/carol-harmsen-ziet-fietsers-keer-op-keer-onderuit-gaan-vervang-band-in-de-kruisstraat-door-klinkers
https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20200610_3820258/carol-harmsen-ziet-fietsers-keer-op-keer-onderuit-gaan-vervang-band-in-de-kruisstraat-door-klinkers


• Is de burgemeester het met GroenLinks eens dat juist in tijden van veel maatschappelijke 
discussie over het gebruik van geweld een nog secuurdere afweging genomen moet 
worden bij dit soort besluiten? 

 


