
 

 

Motie Landelijke uitspraken botsen met het lokale geluid. Schoenmaker houdt je bij je leest, wees 

burgemeester en college van de gemeente Haarlem.  

Wetende dat 

*  Jos Wienen in de landelijke uitzending van Buitenhof zich kritisch uitsprak over de uitspraken 

 van staatssecretaris Mona Keizer en burgemeesters die niet het coronabeleid steunen of 

 daar aan twijfelen. 

* De burgemeester zegt dat deze openlijke uitspraken en twijfel over het corona beleid en 

 coronapas het moeilijk maakt om het coronabeleid te kunnen blijven handhaven. 

* Het draagvlak wordt ondermijnd door dit soort uitspraken aldus de burgemeester 

 

Mede wetende dat 

* Wethouder Rog, in een tweet de uitspraken van Mona Keizer over het coronabeleid steunt 

 en het persbericht vanuit het stadhuis meldt dat dit zijn eigen mening is. Maar de openbare 

 uitspraken van burgemeester Halsema ook als een persoonlijke mening gezien kan  

 worden, maar tegenstrijdig genoeg burgemeester Jos Wienen hier in buitenhof juist erg 

 kritisch over is. 

* Wethouder Rog verzocht heeft om niet een qr code te hoeven laten zien bij een vergadering 

 in een restaurant omdat hij principieel tegen de coronapas is. 

 

Constaterende dat: 

* De mening van wethouder Rog over de tweet van Mona Keizer in principe een persoonlijke 

 mening is en gebaseerd is op feiten 

* Het principieel tegen een coronapas zijn, ook de mening is van een deel van de 

 Nederlandse bevolking  

* Een persoonlijke mening en een levensovertuigende opvatting over de coronapas gewoon 

 zou moeten kunnen, ware het niet dat door de gepeperde uitspraken van burgemeester Jos 

 Wienen in o.a. Buitenhof de geloofwaardigheid dat je een persoonlijke mening en 

 persoonlijke levensovertuiging kunt hebben in dit college ver te zoeken is. 

* Het college zich altijd heeft uitgesproken voor diversiteit en bij beleid en  

 vacature stelling juist op diversiteit hamert  

 

 



 

 

Draagt het college en Jos Wienen in het bijzonder op  

* Uit te stralen dat het echt voor diversiteit staat, dat zelfs leden van het college een  

 persoonlijke mening en levensovertuiging kunnen hebben contra het coronabeleid en de 

 coronapas. 

* Dit een stuk makkelijker gaat, als niet een specifiek lid van het college ( te weten 

 burgemeester Jos Wienen) te pas en te onpas op nationale televisie zijn visie op de waarheid 

 gaat verkondigen. En ook burgemeester Jos Wienen zich realiseert dat hij op de eerste en 

 enige plaats burgemeester is van Haarlem en lid is van het college, in plaats van een bekende 

 Nederlander die op nationale televisie een mening moet geven over zaken die niks met de 

 gemeente Haarlem van doen hebben 

* Vanaf nu niet meer op landelijke televisie of andere media op te treden en een mening of 

 standpunt te ventileren die niet specifiek over de gemeente Haarlem gaat, wanneer dat 

 schade kan brengen aan het college en de diversiteit wens van Haarlem  

 

 

En gaat over tot de orde van de dag 

  

Sander van den Raadt Trots Haarlem 

 


