
 
 
 

Geacht (schaduw)raadslid, 
U heeft in de vergadering van de raadscommissie of raad aangegeven een ter kennisname 
gestuurde nota of brief te willen behandelen tijdens een vergadering. De commissie heeft 
ingestemd met uw verzoek.  Het kan ook zijn dat u met instemming van de commissie een 
onderwerp wil agenderen dat niet gerelateerd is aan een ter kennisname meegestuurd document.  
Om die behandeling te kunnen voorbereiden en voorspoedig te laten verlopen wordt u gevraagd 
onderstaande in te vullen en dit formulier zo spoedig mogelijk terug te sturen naar de griffier van 
de betreffende commissie.  

 

In te vullen door de griffie: 
 

Commissie Datum Email adres commissiegriffier 

Ontwikkeling 28 november 2019 mblaauboer@haarlem.nl  (Ontwikkeling) 

 

Onderwerp  nota/brief e.d.  

Inzet voor tijdelijke woningen: Uitvoering motie 9.3 ''Tijdelijk is snel en daadkrachtig'' 

Indieners PvdA Maarten Wiedemeijer 

Portefeuillehouder Wethouder Meijs 

 
In te vullen door (schaduw)raadslid of fractie: 
 

Motivatie van agendering  

 
De uitvoering van de motie heeft geen tijdelijke woningen opgeleverd vooralsnog. De komende 
jaren daalt het aantal corporatiewoningen. Het aantal daklozen stijgt. De wachtlijst voor sociale 
woningen neemt toe. Er is dan ook sprake van een wooncrisis. De PvdA is dan ook van mening dat 
de motie niet is afgedaan en dat er naar aanvullende oplossingen moet worden gekeken. 

 

Doel van de bespreking 

- Bespreken of de motie is afgedaan, zo nee waarom niet? 
- Op welke wijze kan op korte termijn een aantal tijdelijke woningen (10-15 jaar) worden 

gerealiseerd om de wooncrisis het hoofd te bieden? 
- Een aantal locaties in de bijlage specifiek doornemen 

 

 Wat wordt aan de andere fracties gevraagd? 

Vinden andere fracties dat de motie is afgedaan? Op welke wijze willen andere partijen op korte 
termijn meer woningen realiseren? 

Wat wordt aan de portefeuillehouder/college gevraagd? 

Het college stelde eerder dat er sprake is van een ‘wooncrisis’. Bij de uitvoering van de motie heeft 
het vooralsnog geen tijdelijke woningen opgeleverd. 
Hoe wil zij daar op korte termijn invulling aan geven nu het aantal corporatiewoningen daalt?  
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