
 

 
 
Amendement [bij de Versterkers Duurzaam Doen]:  
“Van gratis naar huur: dat is voor Huiskamer van Oost te duur”  
 
De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen ter bespreking van de Versterkers Duurzaam Doen op 14 oktober 
2021 
 
Constaterende dat: 

• Huiskamer van Oost een cruciale sociale functie vervult in Haarlem-Oost; 

• Huiskamer van Oost haar gratis ter beschikking gestelde locatie aan de Richard Holkade (De Blauwe 
Wetering/Oorkondelaan) waarschijnlijk per 1 november 2021 moet verlaten, omdat deze locatie op afzienbare 
termijn gesloopt zal worden vanwege vervangende nieuwbouw;  

• Huiskamer van Oost dus hard op zoek is naar een nieuwe locatie in Haarlem-Oost; 
 
Overwegende dat: 

• Huiskamer van Oost een nieuwe locatie zou kunnen vinden grenzend aan het Slachthuisterrein, aan de 
Godfried van Bouillonstraat 70 in speeltuincomplex Kindervreugd; 

• Dat deze locatie, beheerd door John van Leeuwen namens SRO, echter niet gratis ter beschikking 
gesteld wordt;  

• Dat er bij de Eenmalige activiteiten voor zelf- en belanghebbende organisaties (Versterkers/ Covid-gelden wel 
EUR 3.000,-- aan verhuisgeld is aangevraagd door De Huiskamer van Oost, maar geen bedrag waarmee 
Huiskamer van Oost de huur van het eerste jaar zou kunnen betalen;  

 
Draagt het College op:  

• Zo spoedig mogelijk al datgene te doen dat ertoe leidt dat Huiskamer van Oost uiterlijk per de uiterste 
verhuisdatum vanuit de Blauwwetering/Oorkondelaan een huurovereenkomst inzake Kindervreugd voor de 
duur van tenminste een jaar kan aangaan met SRO aan de Godfried van Bouillonstraat 70/Oorkondelaan te 
Haarlem. 

Toe te voegen: 
In het desbetreffende hoofdstuk in de hier opgenomen tabel: 

4 Bijdrage aan 
Huiskamer van Oost 
om het eerste jaar de 
huur te kunnen 
betalen van hun 
nieuwe locatie per 1 
november 2021 

Eenmalige kosten 
in 2021/2022 

 
[Huurkosten 
uitvragen] 

 

  
en te wijzigen: 

• dienovereenkomstig het totaal onder de kolom voor uitgaven voor [Hoofdstuk]; 

• In het besluit over de dotatie in de algemene reserve, Berap en begroting”. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 
John Oomkes/Ienke Verhoeff  
PvdA Haarlem   

 

 


