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N.a.v. het twitterbericht van wethouder Rog alsmede het optreden van burgemeester Wienen in 

Buitenhof, beide tav de coronapas en het -beleid, de volgende vragen: 

Vraag 1 Actiepartij 

De uitspraken van mevrouw Keijzer als staatssecretaris worden in het interview bij Buitenhof door de 

burgemeester gekwalificeerd als "problematisch". Kwalificeert de burgemeester het bericht van 

wethouder Rog in deze eveneens als "problematisch"? 

Vraag 2 Actiepartij 

In hoeverre zijn de opvattingen van wethouder Rog ten aanzien van de coronapas vooraf kenbaar 

gemaakt binnen het college van B&W? In hoeverre was de burgemeester zelf van deze opvattingen 

op de hoogte? 

Vraag 3 Actiepartij 

In hoeverre vindt de burgemeester de uitspraak van wethouder Rog ondermijnend voor het 

draagvlak bij bedrijfsleven, horeca en inwoners van Haarlem ten aanzien van het handhavingsbeleid 

zoals gemeente Haarlem voorstaat? 

Vraag 4 Actiepartij 

Welke kwalificatie geeft de burgemeester aan de timing (3 dagen na het raadsdebat) en de inhoud 

van de uitspraak van de heer Rog ten aanzien van de uitkomsten van het democratische debat zoals 

dat heeft plaatsgevonden in de gemeenteraad d.d. 24 september jl.? 

Vraag 5 Actiepartij 

Het op 28 september verschenen persbericht van de gemeente noemt de uitspraken zoals gedaan 

door wethouder Rog "op persoonlijke titel". Hoe geloofwaardig is die uitspraak, wanneer het 

twitteraccount als eerste vermeldt dat de heer Rog " Wethouder Financiën, Openbare Ruimte en 

Sport / Haarlem" is en dat het bewuste twitterbericht aangeeft dat de heer Rog "Als mede CDA-er" 

het eens is met de boodschap dat de coronapas leidt tot tweedeling in de samenleving, op 

gespannen voet staat met vrijheidsrechten en niet proportioneel is. 

Vraag 6 Actiepartij 

Burgemeester hecht in het interview grote waarde aan eendracht in het optreden van het openbaar 

bestuur. Hoe verhouden de uitspraken van de heer Rog zich daartoe? 

Vraag 7 Actiepartij 

Het persbericht doet de uitspraken van de heer Rog af als gedaan "op persoonlijke titel". Het college 

heeft in 2020 de voorgedragen stadsdichter afgewezen, op grond van uitspraken op persoonlijke 

titel. Het persbericht meldde destijds dat" de "nieuwe citaten" van Osenga "haaks staan op waarden 

waar de gemeente Haarlem voor staat". Daardoor is een geloofwaardige invulling van het 

stadsdichterschap onmogelijk, aldus de gemeente. 

In hoeverre maken de uitspraken van de heer Rog, die duidelijk ook haaks staan op de waarden waar 

de gemeente voor staat, een geloofwaardige invulling van het wethouderschap mogelijk?  

 


