Vragen vragenuurtje commissies 1 oktober
1

CU Frank Visser– wijkraad vijfhoek
https://wijkraadvijfhoek-haarlem.nl/belangrijk-nieuws-over-ons-wijkverkeer/
- Heeft de wethouder sinds het debat in de Commissie beheer overleg gezocht met de
wijkraad vijfhoek en heeft dit overleg plaats gevonden en wat waren hiervan de resultaten

2

SP Sibel Ozogul - bewoners van HVO/Querido
Afgelopen commissie Samenleving hebben 5 bewoners van HVO/Querido ingesproken.
- Heeft de wethouder, zoals gevraagd door de SP, deze inspraakbijdragen terug geluisterd?
- Hoe kan iemand ruim 3 maanden op de reserve lijst staan ?
-

3

Trots Hlm OZB
Wethouder Snoek stelt in artikel HD dat de OZB € 21 omhoog gaat?
- Bedoelt hij 20% zoals in Amsterdam?

4

CU – digitale handtekeningen burgerinitiatief
Het verzoek u om een hardheidsclausule toe te passen dan wel om een uitzondering te maken om

digitale handtekeningen toe te staan bij een burgerinitiatief nu deur-aan-deur contact niet gewenst
is.

5

SP Sibel Ozogul - bewoners van HVO/Querido
Op 14 augustus 2020 zijn een aantal daklozen in een hotel geplaatst? Uit het verhaal horen wij dat er niet
wordt gecommuniceerd met deze daklozen en dat BCT, HVO/Q en de Gemeente naar elkaar verwijzen.
- Wie is de contactpersoon en gaan zij ook met de economisch daklozen communiceren ?

6

Trots Hlm ondersteuning
- Gaat de gemeente haarlem ook extra ondersteuning geven aan de zwakkeren in de samenleving?

7

SP Sibel Ozogul - bewoners van HVO/Querido
De trajecten van HVO/Q laten al maanden op zich wachten. Kunt u zorgen dat er informatie komt over
alternatieve hulpverleningstrajecten voor daklozen binnen HVO/Q en ook voor de economische daklozen
daar?
- Wat zijn de kosten van een verblijf in een hotel en wat zijn de kosten van een verblijf in
HVO/Q uitgesplitst in wel of geen traject?

8

Trots Hlm Melkbrug WORDT UITGEZET ALS TECHNISCHE VRAAG
De melkbrug is weer uit de roulatie hoelang gaat dit duren?

9

Trots Hlm Jac Amand
Kan de wethouder aangeven hoe lang de wachtlijst is van het
verlenen van parkeervergunningen ,wat zijn de oorzaken hoe denkt
men dit op te lossen

10

Trots Hlm Jac Amand WORDT UITGEZET ALS TECHNISCHE VRAAG
Waarom zijn de planten bakken in de binnenstad mooier dan in de cronjestraat ziet er niet uit

