
 

 

Motie Hoge nood mag zonder qrcode gebruik maken van de horeca toiletten of er komen meer openbare toiletten   

Behandeling begroting 11-11-2021 

Wetende dat 

* Door de strengere corona regels, je nu niet alleen IN de horeca gelegenheid maar ook buiten op het terras een 

 coronapas met qrcode nodig hebt  

* Eerder werd toegestaan en toegezegd door de burgemeester dat mensen met hoge nood zonder qrcode die op 

 een terras zaten, dan toch naar binnen mochten om gebruik te maken van het toilet  

 

Mede wetende dat 

* De burgemeester maandag zei landelijk corona beleid te volgen, maar ook dat de toiletten in de horeca wel 

toegankelijk blijven, want dit is met de horeca besproken. Louter toilet bezoek blijft mogelijk, aldus de burgemeester 

* Navraag bij ministerie VWS leert dat er toch een geldige qrcode nodig is, onder het huidige landelijke corona 

beleid, om naar het toilet in de horeca te mogen gaan. 

* Er verwarring kan optreden bij mensen met hoge nood zonder qrcode, horecaondernemers en handhaving als er 

niet overduidelijk gecommuniceerd wordt dat toilet bezoek toch altijd voor iedereen mogelijk blijft  

Constaterende dat 

* Het Haarlemse openbaar toiletten beleid (met een handvol plaskrullen en 1 damestoilet) bijna volledig afhankelijk 

is van de bereidheid van anderen (voornamelijk de horeca) om hun  toiletten ook beschikbaar te stellen. 

* Wanneer de toiletten van de horeca wegvallen (en alle andere gelegenheden waar nu een qrcode nodig is) er dus 

een groot tekort is aan toegankelijke toiletten. 

* Testen voor toegang geen oplossing is bij hoge nood. 

 

Draagt het college op 

* Een officieel persbericht uit te brengen en zoveel mogelijk mensen te informeren dat de toiletten in gemeente 

Haarlem altijd toegankelijk blijven ook zonder qrcode. 

* Zo niet, op hele korte termijn met een voorstel te komen hoe de dekking van openbare toiletten op niveau kan 

worden gebracht en wat de dekking is. 

  

En gaat over tot de orde van de dag 

  

Sander van den Raadt Trots Haarlem 

 


