
 
 
 

Geacht raads- (of commissie) lid, 
U heeft in de vergadering van de raadscommissie aangegeven een ter kennisname gestuurde nota 
of brief te willen behandelen tijdens een vergadering. De commissie heeft ingestemd met uw 
verzoek.   
Om de 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 1 september 2022 mblaauboer@haarlem.nl  (Ontwikkeling) 

 

Onderwerp  nota/brief e.d.  

Beantwoording Artikel 38-vragen over de verhuur op Zijlweg 245 van Actiepartij, VVD en PvdA 

Indieners De heer D. Heinis (PvdA) 

Portefeuillehouder Wienen/Roduner 

 
In te vullen door (schaduw)raadslid of fractie: 
 

Motivatie van agendering  

 
Naar aanleiding van de bedwantsenuitbraak stelden Actiepartij, VVD en PvdA artikel 38-vragen 
over de leefsituatie in het woongebouw aan de Zijlweg 245. Inmiddels zijn we drie maanden 
verder en de bedwantsenuitbraak is niet succesvol bestreden. We krijgen nog steeds 
verontrustende berichten van bewoners die ten einde raad de huur opzeggen en blijven zitten met 
bedwantsen in hun inboedel. De bedwantsen zitten in matrassen en in meubels en als een olievlek 
verspreiden zij zich in het woongebouw. 
 
De bedwantsenuitbraak staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van een lange lijst met problemen 
in het complex. De problemen zijn er al jaren. Dit schreef het Haarlems Dagblad erover in 2019: 
https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20190114_67563463?utm_source=google&utm_mediu
m=organic 
 
Het college is het ermee eens dat de situatie aan de Zijlweg 245 niet wenselijk is. Het college 
schrijft ook niet te kunnen beoordelen of de situatie geheel of gedeeltelijk door de verhuurder 
wordt veroorzaakt, of door de huurders of door een combinatie van beiden. We kunnen het 
college verzekeren: het is niet de schuld van de huurders die wij spraken. 
 
Het college schrijft dat er in Nederland over het algemeen voldoende regels zijn om misstanden 
aan te pakken. Soms zijn deze regels opgenomen in het bestuursrecht en in het privaatrecht. Als er 
voldoende regels zijn, dan vragen we het college om de situatie voor eens en voor altijd op te 
lossen en de huurders niet in de steek te laten. 
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Doel van de bespreking 

 

• Kan de gemeente of de GGD zelf op korte termijn opdracht geven om de 
bedwantsenuitbraak te bestrijden en de kosten later op de verhuurder verhalen?  

• Wat kan de gemeente Haarlem extra doen om de leefsituatie in het woongebouw te 
verbeteren? Na jaren met problemen weten we dat de oplossing niet van de verhuurder 
gaat komen en dat de bewoners er zonder steun niet uitkomen. 
 

 

 Wat wordt aan de andere fracties gevraagd? 

 
We vragen steun aan de andere fracties voor een proactieve en daadkrachtige aanpak van de 
gemeente om de problemen aan de Zijlweg 245 op te lossen.  
 

 

Wat wordt aan de portefeuillehouder/college gevraagd? 

 
Zie de vragen bij doel van de bespreking. 
 

 


