
Vragen vragenuurtje  commissies 3 september  

 

1 PvdA- VRK 
De voorzitter van de Veiligheidsregio Kennemerland, de burgemeester van Haarlemmermeer, 

is bevoegd om corona-maatregelen voor Haarlemmers af te kondigen. De Raad is in beginsel 

alleen bevoegd om daar achteraf vragen over te stellen, of achteraf bezwaar in te dienen bij 

het Kabinet via de Commissaris van de Koning N-H.  

- Omdat democratische borging van de eventueel voor Haarlem af te kondigen maatregelen 

  dus ontbreekt, wil de PvdA onze burgemeester, die deel uitmaakt van het Veiligheidsregio- 

  overleg, vragen of hij mogelijkheden ziet om de Raad alsnog voorafgaand te betrekken bij 

  eventueel voor Haarlem te nemen maatregelen. 

- En zo ja, of hij een voorstel voor wil doen aan de Raad hoe deze betrokkenheid van de Raad 

  concreet vorm zou kunnen krijgen.  

 
2 JH- Gesloten Horeca 

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/272137/ondernemers-van-gesloten-horeca-haarlem-

voerden-gesprekken-met-wienen-maar-leverde-niets-op 

-Klopt het dat burgemeester Wienen spijt aan de horeca-ondernemers heeft betuigd over de   
 gang van zaken rond de sluiting van de drie etablissementen? 

 
-Klopt het dat de burgemeester vindt dat de communicatie (rond de sluiting van de  
 etablissementen) anders had gemoeten. Zo ja, wat had er dan anders gemoeten? 

 
 
3 AP – dienstverlening aan Zandvoort -  

- Hoe kijkt het college aan tegen de opvatting van Zandvoort om niet (geheel) te (willen) 

  betalen voor de namens hen geleverde dienstverlening en wat is het college van plan te  

  doen met de onbetaalde rekening(en)? 

4 SP  - Frits Garretsen – Nieuweweg 2 

De gemeente heeft het pand Nieuweweg 2 aangekocht. Het wordt nu bewoond door 

studenten als tijdelijke, anti-kraakbewoning. In het dak zit een gat van ongeveer 1 vierkante 

meter. Volgens het antwoord op een technische vraag zorgt de makelaar Wagenhof ervoor 

dat het gat waterdicht blijft. Wagenhof heeft inderdaad destijds het gat provisorisch gedicht. 

Volgens buurtbewoners is door een voorjaarsstorm het afdekzeil deels losgewaaid. Ik heb u 

een foto daarvan toegestuurd. De heer De Bruin, buurman  van Nieuweweg 2 heeft enige 

malen Wagenhof benaderd maar deze heeft tot op heden geen actie ondernomen.  

- Bent u bereid om Wagenhof opdracht te geven om het gat wederom – provisorisch – te 

dichten, maar dan op meer gedegen wijze dan eerder is gebeurd? 

 
5 Trots Haarlem – Sluiting Anton Pieckhofje 

Men is van plan het Anton Pieck hofje te sluiten, waar worden de bewoners ondergebracht? 
 

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/272137/ondernemers-van-gesloten-horeca-haarlem-voerden-gesprekken-met-wienen-maar-leverde-niets-op
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/272137/ondernemers-van-gesloten-horeca-haarlem-voerden-gesprekken-met-wienen-maar-leverde-niets-op


6 OPHaarlem – Sporthal de Krim 
Is het college bereid te overwegen om de centrale regie op zich te nemen in het traject naar 
de geambieerde HLC-sporthal in de Krim 

 
7. GLH – betrokkenheid raad bij coronabestrijding – J. Wienen 

Dinsdag 1 september werd bekend dat regio's een grotere rol krijgen bij de bestrijding van 
het coronavirus. GroenLinks maakt zich zorgen over de positie van de Haarlemse raad bij het 
nemen van extra maatregelen. Het betrekken van lokale volksvertegenwoordiging zal het 
draagvlak van lokale maatregelen vergroten. Kan de burgemeester aangeven op welke 
manier de Haarlemse raad wordt betrokken in dit proces? 

 
8. HvH- ontzegging toegang Stadhuis – J. Wienen 

Hart voor Haarlem meld zich aan voor het vragenuurtje met een vraag over het besluit om 
een burger van Haarlem voor 4 maanden de toegang tot de gemeentelijke gebouwen tijdens 
commissie en raadsvergaderingen te ontzeggen. 

 
9. AP – implementatie WMCZ 2018 -  

- Kan het college nagaan bij de zorgorganisaties in de Haarlemse regio,  zoals in de 
    maatschappelijke opvang, hoever zij zijn met de implementatie van de WMCZ 2018 (nieuwe   

  wet op de medezeggenschap) die op 31-12-2020 ingevoerd moet zijn, middels een 
  medezeggenschapsregeling? 

    (Deze wet die op 1 juli J.L. is ingegaan stelt dat verzwaarde adviesrecht uit de oude Wmcz  
  instemmingsrecht  geworden is - zoals over sanctiebeleid en huisregels - en dat een  
  cliëntenraad per   afzonderlijke vestiging van een zorgorganisatie een verplichting is volgens 
  het ‘ja tenzij’ principe.) 
 

10. Trots Hlm – kosten Corona 
Hoeveel miljoenen kost Corona de gemeente Haarlem 

 
11.        Groenlinks – reflectie handhaving feest 

Zaterdag 22 augustus heeft een grote groep politieagenten een feest in Haarlem gestopt op 
last van de gemeente. De emoties liepen hierbij hoog op. Kan de burgemeester een reflectie 
geven op dit voorval en aangeven in hoeverre achteraf nou deze inzet in verhouding stond 
met het vergrijp? 

 
 
12.         Jouw Haarlem -  pilot wapenstokken - burgemeester Wienen. 

Tot onze verbazing lazen we vandaag in de brief van de burgemeester dat hij van plan is om 
deel te nemen aan een pilot voor wapenstokken tbv onze  BOA's. Hijs is van plan dit met de 
commissie te bespreken, terwijl er eerder geen draagvlak was voor een wapenstok voor onze 
BOA's. Tevens wil hij de aanvraag met de commissie bespreken. 

 
-Waarom wil de burgemeester toch deelnemen aan de pilot terwijl daar eerder geen 
draagvlak voor bleek? Wanneer was de burgemeester van plan dit met de commissie bestuur 
te bespreken aangezien het onderwerp voor morgen niet op de agenda staat en er vóór 15 
september (deadline aanvraag) geen commissievergadering gepland staat. 

 
 
 
 
 
 



13.        PvdA -  Verlenging terrasregeling voor horeca-ondernemers - Berkhout  
 

Om de door corona getroffen horeca tegemoet te komen (minder omzet binnen door de 
anderhalve meter maatregel), heeft het College tijdelijk [tot 1 oktober 2020] nieuwe, of 
uitbreiding van bestaande, terrassen toegestaan.  

 
Nu corona nog altijd rondwaart, de anderhalve meter maatregel dus blijft gelden, en horeca-
ondernemers het als gevolg daarvan nog steeds moeilijk hebben, begrijpt de PvdA de wens 
van de horeca om ook buiten het seizoen terrasruimte te kunnen exploiteren (Haarlems 
Dagblad, 3 september).  

 
Ondernemers hebben zekerheid nodig om te kunnen investeren, maar daarnaast is het 
belangrijk de belangen van ondernemers, omwonenden en duurzaamheidsaspecten (nu het 
koud wordt op de terrassen) zorgvuldig te wegen. 

 
De PvdA heeft daarom de volgende vragen:  

 
- Is het College in overleg met de ondernemers om de tijdelijke terrassen ook in de herfst 

en winter [na 1 oktober] toe te staan?  
 

Zo ja:  
 

- Onder welke voorwaarden is het College voornemens de tijdelijke terrassen toe te staan? 
Hoe worden de belangen van omwonenden (sluitingstijden en muziek) en 
duurzaamheidsbelangen meegewogen?  

 
- Vat het College deze voorwaarden in tijdelijke vergunningen, ook met het doel om 

ondernemers (investerings)zekerheid te geven?  
 
14.   Trots Hlm – Cultuur en Jong talent 

Cultuur is nu beperkt waarom dan geen jong talent in bv schouwburg laten op treden.  
 
 

15. PvdA  - Vertrek Walki –  
In het Haarlems dagblad van vandaag 3 september lezen wij dat Walki vertrekt uit de 
Waarderpolder. Het verlies van 60 arbeidsplaatsen is te betreuren, vooral voor de betrokken 
personeelsleden en hun families. 
In relatie tot de aspecten die de commissie beheer aangaan roept het aangekondigde vertrek 
van Walki, naast dit probleem een mogelijke kans op.  
De Schoterbrug is de directe  buur van Walki. 
Bij de realisatie van de brug is één steunbeer niet geplaatst aan de brug, maar geparkeerd in 
het groen tussen het fietspad aan de Noordzijde en het talud van de brug in de 
Waarderpolder. De raad is door het toenmalige college toegezegd, dat zodra dit mogelijk was 
zonder de bedrijfsvoering van Meeuwissen (de vorige eigenaar van het bedrijf Walki) te 
verstoren, de steunbeer alsnog zou worden geplaatst. 
Het deel van het bedrijfsterrein van Meeuwissen werd gepacht van de gemeente (de groene 
Romniloodsen en ontsluiting van deze loodsen op de rest van het bedrijventerrein). 
1. Is de grond onder de loodsen en ontsluiting, nog steeds eigendom van de gemeente?  
2. Is het college voornemens om nu te regelen dat de Schoterbrug eindelijk compleet wordt 
    door het laatste onderdeel uit het groen te verplaatsen naar de brug? 
   De grond aan de waterkant tussen Spaarne en Walki is eigendom van de gemeente en   
   wordt gebruikt door het bedrijf.  



3. Hoe denkt het college op korte termijn een visie te ontwikkelen of de gronden nu in  
gebruik, of verpacht, kunnen worden ingezet voor de ontwikkeling van de Waarderpolder op 
deze zichtlocatie? Immers voordat het bedrijf pand en gronden in de verkoop komen, is de 
enige kans voor de gemeente om deze gezichtsbepalende locatie mede vorm te geven. Sinds 
het opstellen van het Spaarneplan is het streven de oever te ontwikkelen als openbare 
gebruiksruimte (verkeer en voorkanten aan het water) met natuurvriendelijke 
oeverontwikkeling daar waar mogelijk. 
M.a.w. de PvdA is vol verwachting hoe het college deze unieke mogelijkheid aanpakt.  
De gevolgen voor de werkgelegenheid en economische potentie gaat ons ook aan het hart, 
maar is onderwerp voor de commissie Ontwikkeling en onderdeel van de ontwikkelvisie 
Waarderpolder. 
 
 

16. Trots Hlm – handhaving 1,5 meter afstand coronamaatregel 
Hoeveel Haarlemmers zijn er bekeurd voor het niet in acht nemen van de 1,5 meter. 
 

17 Trots Hlm –  thuiswerken 
Wat wordt er gedaan met de vrijgekomen werkplekken in de kantoren  nu Haarlem 
investeert  in thuiswerken 
 

18. Trots Hlm – WOB aanvragen 
Hoeveel WOB  en bezwaarschriften zijn er binnengekomen tot nu  toe? 
 

19. Trots Hlm  – nieuwbouw woningen 
Is de woningbouw in Haarlem al getroffen door de corona crisis 
 

20. Trots Hlm  –  Verkeersveiligheid - wethouder Snoek  
Waarom heeft wethouder Snoek niet geluisterd naar bewoners voor wat betreft de inrichting 
van de Nagtzaamstreaat en andere buurt en hoe worden deze onveilige situaties (race baan) 
opgelost. Veilgheid is het belangrijkst 


