
 
 
 

VERZOEK AGENDERING TER KENNISNAME STUK (COMMISSIE) 

 

In te vullen door raadslid of commissielid: 
 

Commissie Datum 

Bestuur 8 September 2022 

 

Agendanummer/letter Titel ter kennisname stuk  

1.3 Semi permanente opvanglocatie voor vluchteling uit Oekraïne 

Raadslid/commissielid Leroy Alberts  

Portefeuillehouder Jos Wienen  

 

Motivatie van agendering  

In het stuk wordt er gespeculeerd over een meer permanente bestemming van de locaties met 
betrekking tot het helpen van mensen die van buiten Haarlem afkomstig zijn. Hoe erg de overheid 
dit ons ook gebiedt, gezien de economische catastrofe die zich nu ontvouwt, is ongeacht het 
draagvlak, onze draagkracht ons inziens niet meer afdoende hiervoor. 
 

 

Doel van de bespreking 

Wij willen helderheid over in hoeverre de locatiebestemmingen permanent zijn en uitleg van de 
voorzitter van de veiligheidsregio over hoe dit, gezien de uitdagingen van de Haarlemse burgers, 
zo’n mate van urgentie en inspanning nog krijgt. 

 

 Wat wordt aan de andere fracties gevraagd? 

Graag horen wij een duiding van de andere fracties en op zijn minst een toekomst visie voor de 
gemoedsrust van de Haarlemse burgers, gezien voor velen, de kosten voor levensonderhoud niet 
meer vanzelfsprekend zijn op dit moment. 

 

Wat wordt aan de portefeuillehouder/college gevraagd? 

Politiek gaat over keuzes. De inspanningen die geleverd worden voor de opvang van vluchtelingen 
gaat ten koste of doet op zijn minst een onhaalbaar beroep op publieke voorzieningen die nu aan 
bestaande Haarlemmers geboden dient te worden. Of het nou gaat om tekorten in de zorg en het 
onderwijs, de wooncrisis, die met iedere ‘mogelijke statushouder’ zal verergeren, of dat het gaat 
om de bestaanszekerheid van onze burgers, waar echt concreet elke cent die we beschikbaar 
kunnen stellen hiervoor behoeft. 

 

Geacht raadslid, commissielid, 
U wilt komende vergadering namens uw fractie een verzoek doen om een ter kennisname stuk te 
bespreken in een volgende commissievergadering.  
Onderstaand formulier graag uiterlijk 24 uur voor aanvang van de komende vergadering ingevuld 
mailen aan griffiebureau@haarlem.nl  incl. c.c. aan de betreffende commissiegriffier.  
Als de commissie akkoord gaat met uw agenderingsverzoek, geeft dit formulier tevens kaders voor 
de bespreking in een volgende vergadering. 
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