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Onderwerp: Aanbieding antwoorden op technische raadsvragen Programmabegroting 2023-2027 

Geachte dames en heren, 

 

Hierbij bied ik u de ambtelijke antwoorden aan op de schriftelijke raadsvragen die u heeft gesteld 

over de Programmabegroting 2023-2027. Bij de beantwoording vindt u een bijlage welke onderdeel 

uitmaakt van de beantwoording van de technische vraag nr. 34 (woningen warmtenet). Tevens treft 

u als losse bijlage een erratum aan met een aantal wijzigingen op de programmabegroting die 

betrekking hebben op het Investeringsplan, de bijbehorende paragraaf en de verwijzingen naar de 

kaderstellende beleidsnota’s.  

 

In bijgaand overzicht zijn alle binnen de termijn gestelde vragen opgenomen inclusief de 

bijbehorende antwoorden. De vragen zijn op alfabetische volgorde gesorteerd per fractie. Net als 

voorgaande jaren zijn de vragen ingediend en beantwoord via het digitale systeem Gemraad. De 

beantwoording is per ommegaande ook in dit systeem zichtbaar. Dit geeft u de mogelijkheid te 

zoeken naar vragen, uw eigen selectie te maken (bijvoorbeeld op basis van onderdeel of partij) en 

deze als pdf-bestand naar uzelf te mailen. U kunt tevens met de zoekfunctie gericht zoeken naar 

woorden in zowel vragen als antwoorden. 

 

In een enkel geval dat de vragen niet aan het criterium ‘technisch’ voldoen, maar politiek van aard 

zijn, zijn deze niet door de ambtelijke organisatie beantwoord. In de beantwoording van de 

betreffende vragen is dit aangegeven. Uiteraard staat het u vrij deze vragen aan het college van B&W 

te stellen bij de bestuurlijke behandeling van de begroting in de raad.  

 

De vragen en antwoorden maken onderdeel uit van de begrotingsbehandeling in de raad, dit jaar op 

maandag 7 november en donderdag 10 november. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

M. A. Jonker, 

Concerncontroller  

Gemeenteraad Haarlem 

T.a.v. raadsleden en commissieleden 

 

 

 

 

 


