
Vragen vragenuurtje  voorafgaand aan raadsvergadering  17 december 2020 

 
CDA 
Er wordt groot onderhoud gepleegd aan het stadhuis inclusief de toren van 1913.  
In de toren hangt het luidklokje van de oorspronkelijke toren die in de 18de eeuw afgebroken was. Het luidklokje 
dateert van ca 1473 en deed dienst als justitieklokje.  
Het werd geluid als de baljuw vonnis had geveld en het vonnis op het schavot voor het stadhuis voltrokken werd.  
Vanaf 1958 werd het weer in de toren opgehangen klokje en eens per drie weken geluid om de raadsvergadering aan 
te kondigen.  
Toen het mechaniek stuk ging heeft men dat zo gelaten. De klok werd tot ca 10 jaar geleden met de hand geluid voor 
raadsvergaderingen.  
Dat bleek echter een te grote belasting was niet meer veilig genoeg.  
De vraag is : wordt de klok ook gerestaureerd, zo nee waarom niet, zo ja, gaat de klok weer de raadsvergaderingen 
aankondigen? 
 
GLH 
(n.a.v. de inspraakbijdrage van dhr Hobo namens de Bomenridders en mw Prins namens de Bomenwachters op 10 
december jl bij cie Beheer) 
Het afgelopen jaar is er bijna elke vergadering van de commissie Beheer ingesproken door inwoners en andere 
belanghebbenden die zich zorgen maken over het bomenbeleid en in het bijzonder het te gemakkelijk toekennen van 
kapvergunningen. Daardoor worden er veel bezwaren ingediend tegen het verlenen van een kapvergunning. Deze 
bezwaarprocedures zijn arbeidsintensief en kostbaar voor zowel de indieners als voor de gemeente Haarlem. Tijdens 
het inspreken kwam naar voren dat de Bomenridders en de Bomenwachters de laatste weken een verbetering zien in 
de aanpak van het behandelen van een aanvraag voor een kapvergunning. De toe- of afwijzingen worden beter 
onderbouwd. Dit komt mede door het weer in gebruik nemen van het reeds bestaande (maar verouderde) 
Beoordelingsformulier Kapvergunningen. Dat is natuurlijk goed nieuws!  
 
GroenLinks Haarlem vraagt de wethouder daarom om ervoor te zorgen dat (vooruitlopend op de bespreking van de 
nieuwe Bomenverordening in februari) vanaf heden elke aanvraag voor een kapvergunning wordt beoordeeld op 
basis van het geactualiseerde Beoordelingsformulier Kapvergunningen. Daardoor wordt niet alleen gekeken naar de 
lasten van de aanvrager maar ook naar de kosten van het verlies van de boom overeenkomstig de in ITREE 
neergelegde waarden van een boom.  
Is dat mogelijk? Zo nee, waarom niet? 
 
PvdA 
Wil het college voor de consultatie op 22 december een reactie geven op de internet consultatie over wetsvoorstel 
verruiming tijdelijke contracten en opkoopbescherming. 
Als achtergrond: de beantwoording van de art. 38 vragen over  wetsvoorstel verruiming tijdelijke contracten en 
opkoopbescherming zal later zijn dan 22/12. 
 
HvH 
Wij hebben een vraag over gedoogbeleid ten aanzien van parkeren in de binnenstad. 

Bewoners storen zich aan het feit dat er (kennelijk?) een gedoogbeleid voor horecaondernemers is ingevoerd in de 

binnenstad als het gaat om parkeren en laden en lossen van bestellingen. 

Dit terwijl bewoners in dit geval na korte tijd al een bekeuring krijgen 

Het is onduidelijk voor bewoners wat precies de afspraken zijn en hoe deze gehandhaafd worden. 

Ook voor onze BOA's blijkt dit bij navraag onduidelijk te zijn. 

Graag een toelichting hierop en duidelijke communicatie hierover. 

JH 
Afgelopen donderdag sprak de heer van Alten in over een bushalte dat bij hem voor de deur staat ingetekend. Is de 
wethouder bereid om samen met belanghebbenden te kijken hoe de bushalte een goede ruimtelijke inpassing 
kan krijgen? 
 
 
 



Trots Hlm 
Belijning op wegen in haarlem slecht vooral met regen kan hier wat aan gedaan worden? 
 
D66 
In de toespraak van Mark Rutte is benoemd dat bibliotheken dicht gaan, maar dat het wel mogelijk blijft om boeken 

af te halen. Onze bibliotheek voert een ander beleid, terwijl de bibliotheek juist een vitale rol speelt in het leven van 

velen, waaronder kinderen in kwetsbare thuissituaties en kinderen met onderwijsachterstanden. Het ophalen van 

boeken zal verder niet leiden tot extra reisbewegingen. Integendeel, het kan er juist voor zorgen dat mensen met 

een boek op de bank blijven zitten in plaats van hun vertier elders te zoeken.   

- In hoeverre is het college in gesprek met de directie van de bibliotheken om in elk geval het afhalen van boeken (al 

dan niet alleen voor specifieke doelgroepen zoals kinderen tot en met 18 jaar) mogelijk te maken? 

GLH 
(n.a.v. de inspraakbijdrage van mw Prins namens de Bomenwachters op 10 december jl bij cie Beheer) 
Mevrouw Prins gaf aan dat er een kapvergunning is afgegeven voor het meer dan 30% snoeien van 25 monumentale 
bomen in Haarlem, meer dan 30% snoeien is veel voor een boom. De vorige wethouder, mevrouw Sikkema, heeft aan 
de Haarlemse Bomenwachters het recht gegeven tot het aanvragen van een second opinion bij een kapvergunning 
voor monumentale bomen. De Bomenwachters hebben aangegeven  van dit recht gebruik te willen maken inzake de 
kapvergunningen voor deze 25 monumentale bomen. Dit is afgewezen. Er ligt een offerte (1620,= excl BTW) voor een 
second opinion die de reeds bestaande technische rapporten van de bomen als uitgangspunt neemt. 
Vragen: 

- Wat is de reden dat er geen gehoor wordt gegeven aan de afspraak die met de Bomenwachters is gemaakt? 
- GroenLinks Haarlem wil graag dat u alsnog een akkoord geeft tot het laten uitvoeren van een second 

opinion, kunt u daaraan tegemoet komen? Zo nee, waarom niet? 
 
 
JH 

Argos radio berichtte over de Iraanse inlichtingendienst die voor hun spyware gebruik zouden maken van de server 

waarvan het IP-adres verwijst naar het datacentrum (Iron Mountain) dat in de Waarderpolder staat. Heeft het 

college weet hiervan? Zo ja, kunt u ons informeren over wat dit betekent. Hebben andere gebruikers van het 

datacentrum bijvoorbeeld risico gelopen (op hacken, datalekken etc)? 

Trots Hlm 

Wat gaan we doen met de twee stukken grond bij de nieuwe energie (ruine aan het spaarne) komen er woningen of 

een hotel ? 

D66 

Via de raadsaam zijn wij vandaag geïnformeerd over een overschrijding van het beschikbare budget voor het 

Dolhuys. 

- Kan het college toelichten wanneer de raad geïnformeerd wordt over de antwoorden op de vragen zoals gesteld 

onder “vervolgstappen”, waarbij januari ons erg ambitieus lijkt?  

- Kan het college aangeven in hoeverre de overschrijding in huurderswensen verwerken in een nieuw te bepalen 

huur haalbaar geacht wordt? 

GLH 

Kunt u aangeven of er reeds actie is ondernomen om de aangenomen motie betreffende de vergroening van de 

gedempte oostersingelgracht ten uitvoer te leggen en wat het proces is om tot vergroening en afwaardering van de 

weg te komen ? 

JH 

Verschillende media berichtten dat tientallen Assad-aanhangers asiel in Nederland hebben gekregen. Ook zouden 

deze Assad-aanhangers Syrische vluchtelingen chanteren en bedreigen. 

Bent u hiervan op de hoogte? 

Zijn er Syrische vluchtelingen (of statushouders) in Haarlem waarbij chantage/bedreiging door Assad-aanhangers 

speelt? Zijn er eventueel aangiftes hiertegen gedaan? 



Trots Hlm 
Hoe gaat Haarlem armoedeproblematiek aanpakken vooral voor oudere Haarlemmers ? 
 
JH 
Bij ons zijn berichten binnengekomen dat er het stemmen op de projecten van Schalkwijk aan Zet mogelijk oneerlijk 

is verlopen. Met de stemcode kon men blijkbaar meerdere (misschien zelfs een onbeperkt aantal) keren stemmen. 

-Heeft het college deze meldingen ook binnengekregen?  

Zo ja, klopt de aanname dat er met de stemmen 'geknoeid' kon worden?  

Zo ja, welke actie gaat het college hier op ondernemen? 

Zo nee, is het college bereid uit te zoeken of deze berichten kloppen? 

 

Trots Hlm 

Is de burgemeester er mee bekend dat ondernemers niet allemaal geholpen worden door hun eigen bank ? 

Trots Hlm 

In crisis tijd gaan we toch niet de ozb verhogen ? 

Trots Hlm 

De kinderombudvrouw waarschuwt dat kwetsbare kinderen extra getroffen worden door het sluiten van de scholen 

tijdens de lockdown. 

Welke maatregelen kan de gemeente treffen en bereid zij voor om de impact voor kwetsbare kinderen zoveel 

mogelijk te verminderen? 

Trots Hlm 

Mona Keijzer is voornemens om buiten de Kamer om de (omstreden) ICNIRP limieten zodanig vast te leggen in het 

Frequentiebesluit dat lagere overheden niet langer meer de bevoegdheid hebben om zelf eigen limieten te stellen 

ter bescherming van de volksgezondheid of het milieu. 

Zie: https://www.internetconsultatie.nl/emvbesluit (internetconsultatie loopt tot 4 januari a.s.) 

Keijzer gaat er daarmee volledig aan voorbij dat volgens de Gezondheidsraad (GR) niet kan worden uitgesloten dat 

blootstelling aan straling onder de ICNIRP limieten de potentie heeft de gezondheid te schaden. De GR adviseert 

daarom voorzorg toe te passen. 

Gaat de gemeente Haarlem protest indienen. En vindt zij het belangrijk dat de gemeente Haarlem haar eigen 

bevoegdheid behoudt om het voorzorgsprincipe te kunnen blijven toepassen?  

Trots Hlm  
Hier zijn in 1 week al 2 auto's in de brand gevlogen. Wat doet de gemeente specifiek hier en in het algemeen in 
Haarlem tegen de voortdurende autobranden? 

 

- 
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