
 	

Motie van afkeuring	

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 17 februari 2021, in 
debat over de betogingen bij de BEAhuis & Bloemenhovekliniek,	

constaterende dat,	

- de burgemeester al geruime tijd op de hoogte is van de inbreuk op de persoonlijke 
levenssfeer die bezoekers van de BEAhuis & Bloemenhovekliniek ondervonden door 
een nieuwe groep betogers bij deze kliniek,	

- de directeur van de kliniek twee breiven aan de burgemeester heeft gezonden met 
daarin een oproep aan de burgemeester om maatregelen te treffen tegen de inbreuk 
op de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers en medewerkers van en bewoners 
rond de BEAhuis & Bloemenhovekliniek,	

- deze brieven alleen na herhaaldelijk vragen zijn verspreid onder de raadsleden,  
- de burgemeester zonder motivatie is afgeweken van zijn beleid zoals verwoord in zijn 

brieven van 4 januari en 26 januari, 
- de praktijk rondom de demonstraties van 27, 28 en 29 januari een andere was dan in 

zijn brief van 26 januari was geschetst, onnodig verwarrend voor bezoekers en 
handhavers van gemeente Haarlem en Heemstede,

overwegende dat,

- het recht op demonstratie een groot recht is,	
- de burgemeester een eigenstandige rol heeft bij de bescherming van dit recht,	
- de burgemeester een afweging moet maken tussen faciliteren van betogers enerzijds 

en het handhaven van de openbare orde en de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer van de bewoners, bezoekers en medewerkers anderzijds, 

- de raad een controlerende functie heeft, 
- om die functie uit te kunnen voeren de raad tijdig en over de juiste informatie moet 

kunnen beschikken, 
- dat in de wet is vastgelegd, 
- de handelswijze van de burgemeester een beeld heeft opgeleverd van een 

burgemeester die niet consistent in de uitvoering en communicatie is geweest.	

spreekt	haar	a*euring	uit	over	de	informa4evoorziening	door	de	burgemeester	van	Haarlem	met	
betrekking	tot	de	betogingen	bij	de	BEAhuis	&	Bloemenhovekliniek,	
	
en gaat over tot de orde van de dag.          	
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