
Vragen vragenuurtje  Raad 17 september 

1. Jouw Haarlem – testcapaciteit  

We lezen steeds meer berichten over het tekort aan corona-testcapaciteit bij de GGD. 

 

• Klopt het dat GGD Kennemerland niet genoeg testcapaciteit heeft om iedereen in de 

regio te testen? Zo ja, wat wordt eraan gedaan om de testcapaciteit te verhogen? 

• Krijgt zorg- en onderwijzend personeel voorrang bij het testen op covid19? 

  

2. SP (mede namens CDA)  - WIFI tracking  - J. Wienen             
 

• CDA en SP zijn van mening dat de gemeente er verantwoordelijk voor is dat geen 
wetsovertredingen plaatsvinden in de openbare ruimte, dus ook geen overtredingen van 
de AVG. Is de burgemeester dat met ons eens? 

 

• In antwoord op vragen van wijkraad de Vijfhoek heeft u medegedeeld dat individuele 
“retailers” in de binnenstad tellingen laten uitvoeren. Door City Traffic worden uit privacy 
overwegingen geen mededelingen gedaan waar deze sensoren hangen. Zowel de 
Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als de VNG vinden dat metingen in beginsel anoniem 
dienen te zijn en dat burgers recht hebben op volstrekte “transparantie”, dat wil zeggen 
dat burgers er recht op hebben te weten waar metingen plaatsvinden, wat er gemeten 
wordt en op welke wijze. Vindt de burgemeester daarom niet dat er met betrekking tot 
sensoren een meldplicht moet worden ingevoerd? 

 

• CDA en SP hebben vernomen dat City Traffic al een paar jaar geleden aan een ambtenaar 
van de gemeente Haarlem heeft medegedeeld waar de sensoren hangen. Bent u bereid 
om alsnog een poging te doen om er achter te komen waar de sensoren zijn geplaatst? 

 
 
3. PvdA - zonnepanelen 

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft in juni een gewijzigd adviesbeleid 
vastgesteld voor zonnepanelen op monumenten. 
(https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/duurzaamheid/nieuws/2020/06/25/rce-
versoepelt-adviesbeleid-zonnepanelen) 
(https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20200716_66609263/loze-strijd-om-
zonnepanelen-in-haarlem-noord-kwart-van-haarlem-buitenspel-vanwege-beschermd-
stadsgezicht?utm_source=google&utm_medium=organic) 
 

• is het college bereid om hier opvolging aan te geven in Haarlemse monumenten? Zodat 
bijvoorbeeld inwoners aan de Zaanenlaan wel hun woningen kunnen verduurzamen? 

 
 

4. Trots Hlm Patronaat 
Is het Patronaat gered door de corona en wat hebben de vloeren  gekost? 

 
5. Liberaal Haarlem -  

Vraag aangekondigd over de  op handen zijnde Corona maatregelen en beperkingen in 
Haarlem (mogelijk gesteld tijdens interpellatiedebat) 
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6. GLH over vluchtelingen  
Nu de brand in kamp  Moria heeft geleid tot een nog deplorabeler situatie op Lesbos is de 
urgentie om in Nederland 500 alleenreizende minderjarige vluchtelingen op te nemen nog 
groter. 
Haarlem heeft al toegezegd, net als 171 andere gemeenten, hiertoe bereid te zijn en maakt 
daarmee deel uit van de Coalition of the willing.  
Deze coalition of the willing gaat nu gezamenlijk een beroep doen op het kabinet om, gezien 
de nieuw ontstane situatie, alsnog deze vluchtelingen op te nemen. 

 

• Is het college bereid om zich aan te sluiten bij deze gezamenlijke oproep aan het kabinet? 
 
 
7.  SP – Kadeverbetering Zuid Schalkwijkerweg 

Door Rijnland is het ontwerp- projectplan Kadeverbetering Zuid- Schalkwijkerweg ter inzage 
gelegd. Boer Van de Nes en andere omwonenden hebben hier inmiddels zienswijzen tegen 
dit ontwerp ingediend. De gemeente betaalt mee aan de herinrichting en het onderhoud van 
deze weg.  

   

• Is het college het eens met het ontwerpplan van Rijnland? Zo nee, heeft de gemeente 
ook een zienswijze ingediend? 

 

• Na de behandeling van de zienswijzen zal Rijnland een definitief projectplan opstellen. 
Dit projectplan zal – soms ingrijpende – gevolgen hebben voor de omwonenden. Ook 
heeft dit plan financiële consequenties voor de gemeente. Op welke wijze is het college 
betrokken bij het opstellen van het definitieve projectplan 

 

  8. PvdA - Airbnb 
In de raadsvergadering van 30 januari 2020 heeft wethouder Berkhout aangegeven 3 
scenario’s uit te werken naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State 
(https://www.parool.nl/amsterdam/wethouder-ivens-verbod-op-airbnb-lijkt-nu-
mogelijk~be11940e/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=twi
tter). Het is inmiddels 16 september 2020.  

• Kan de wethouder aangeven hoe het hiermee staat? 
 
 

9. Trots Hlm 
Sinds wanneer worden de openbare gebouwen in Haarlem op brandveiligheid getest? 

 
10.Trots Hlm 

Wat betekent de begroting voor de Haarlemmers? 
 
11.Trots Hlm 

• Is de ventilatie in het algemeen slecht in openbare gebouwen en scholen? 

• Zijn er rapporten van? 
 

12.Trots Hlm 
Per november 2019 is de Afvalverordening weer verlengd voor 2 jaar. Hierin staat, dat het 
alleenrecht tot afvalverwerking, afkomstig van Haarlemse huishoudens, wordt verwerkt door 
AEB. 
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Nu gaan we de komende jaren verder met een Strategisch Afvalverwerking Plan, waar 
verdergaande scheiding zal plaats vinden. Dit werkt kostenverhogend: € 43,= per 
huishouden. 

• Waarom gaan we de afvalscheiding bij de bron ( huishoudens ) verder uitbreiden, terwijl 
AEB afvalverwerkingsinstallatie dit bij de installatie doet? ( Het werkt kostenverhogend. ) 
 

13.Trots Hlm 
Naar aanleiding van 
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2348581-testlijnmedewerkers-kunnen-bij-
persoonsgegevens-ook-als-dat-niet-mag.html 

• Kunnen medewerkers ( testlijn, teststraat, ggd etc ) in Haarlem ook de AVG overtreden?  

• Wat wordt daar tegen gedaan? Hoe heeft dit kunnen gebeuren? 
 
 
14.Trots Hlm 

Aankondiging :  vraag over politie en handhaving tijdens corona tijd 

15.Trots Hlm 
Naar aanleiding van onderstaand bericht en eerdere wensen voor winter terrassen heeft 
trots Haarlem de volgende vraag 
https://www.nu.nl/coronavirus/6077906/vrijdag-extra-persconferentie-over-coronavirus-
mogelijk-regionale-maatregelen.html 

• Is college/gemeente al op de hoogte van mogelijke maatregelen die vrijdag officieel 
bekend gemaakt gaan worden? 

• Mogelijk gaan morgen nieuwe maatregelen in die wellicht ook weer de horeca extra 
gaan treffen, hoe staat het met de winter terrassen? 

 

16.Trots Hlm 

Aangekondigd:  vraag over de overlast door watertoerisme 
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