Vragenuur donderdag 1 april
Jouw Haarlem
-Klopt het dat er vergunning is verleend voor 110 tijdelijke autoparkeerplaatsen aan de
Papentorenvest?
SP
In de krant lezen we dat er duizenden mensen zijn die in de schulden zitten en bij wie er een fout is
gemaakt door op een te groot deel van het inkomen beslag te leggen. Uit het krantenartikel blijkt dat
dit bij meer dan 200 gemeenten het geval is.
· Valt Haarlem ook onder deze 200 gemeenten?
· Zo ja, om hoeveel mensen gaat het?
· Heeft de wethouder zicht op om welke bedragen het gaat?
· Heeft de wethouder zicht op het tijdsbestek zolang dit al gebeurt?
· Kan de gemeente nu meteen de gedupeerden helpen?

Trots Haarlem
- De VNG heeft berichtgeving ontvangen, dat het Rijk geen extra budget beschikbaar zal stellen voor
Jeugdzorg. Wat zijn de financiële consequentie voor Regio Haarlem?
ActiePartij
nav de doorgeschoven motie vreemd van Actiepartij "Nieuwe kansen voor een humaner
vluchtelingenbeleid" hierbij een rondvraag:
Wil de burgemeester / het college het eerder namens de Raad gedane verzoek aan de
staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, mevrouw Broekers-Knol om een humaner
vluchtelingenbeleid te formuleren, waaronder de opname van 500 vluchtelingenkinderen van de
Griekse eilanden, nogmaals indienen bij de verkenners / (in)formateurs van het nieuw te vormen
kabinet?
Voor meer informatie verwijzen wij naar voornoemde motie.
CU
Door de Corona beperkingen wordt het dit voorjaar naar verwachting extra druk in de Haarlemse
parken. Na de eerste zonnige dag deze week bleek dat in het Bolwerk park de prullenbakken al weer
bijna vol waren. Eerder gaf Spaarnelanden aan het legen van de ondergrondse papiercontainers
haast niet aan te kunnen door de enorme toename van karton. Welke acties neemt de wethouder op
korte termijn om in Haarlem een toename van zwerfafval als gevolg van Corona te voorkomen. Komt
er bijvoorbeeld extra capaciteit bij Spaarnelanden om de prullenbakken in de parken dagelijks te
legen en de papiercontainers ook tijdig te legen?
LH
Wachttijden om getest te worden in Haarlem lopen op naar 2 dagen. Ter plekke meerdere malen
gezien hoe stil het is en personeel niets te doen heeft. Hoe kan wachttijd zo oplopen en wat vind u
aanvaardbaar. Het wachten brengt o.a. economische gevolgen met zich mee door het in quarantaine
moeten blijven tot uitslag.
Jouw Haarlem
-Klopt het dat men op het voorplein van de Koepel een tijdelijke fietsenstalling voor 450 fietsen wil
realiseren?

Zo ja, voor hoe lang is 'tijdelijk' en is er overleg geweest met de bewoners en wijkraden
(motie leefbare Scheepmakerswijk) en wat was de uitkomst daarvan?
SP
Voor Wethouder Rog:
De wethouder van de Gemeente Leiden heeft u uitgedaagd tot een wedstrijd NK Tegelwippen. Wie
haalt de meeste tegels in zijn gemeente er uit om daar groen voor in de plaats te zetten. De fractie
van de SP heeft al lang geleden de motie Groen, groener, groenst ingediend die door de voltallige
raad is gesteund.
Neemt u de uitdaging van de wethouder in Leiden aan?
Kunt u vertellen hoeveel tegels u voornemens bent te gaan wippen?
En tot slot, kunt u ons al vertellen hoe ver u bent met de uitvoering van onze motie Groen, Groener,
Groenst?
Trots Haarlem
Krijgen winkeliers in Haarlem bij woningbouw vereniging geen huurcompensatie?
LH
Uit telefoongesprekken blijkt dat er geen eenduidig beleid gevoerd wordt. Het aantal dagen wat
geadviseerd wordt voor de test na contact onderzoek verschilt van 4 tot 5. Dat zorgt voor onrust in
deze toch al zo onbekende toestand.
Hoe is de scholing georganiseerd , hoe kan eenduidigheid worden gegarandeerd?

Jouw Haarlem
Maandag berichtte NOS dat door een fout bij ruim 200 gemeenten bij bijstandsgerechtigden met
schulden beslag gelegd is op meer geld dan wettelijk toegestaan (beslagvrije voet).
-Is dit ook het geval in Haarlem? Zo ja, hoeveel mensen betreft het en gaat dit hersteld worden?
Trots Haarlem
Heeft Haarlem de zelfde advocaten als Amsterdam en de MRA?
Wat is hier de reden van.

Jouw Haarlem
Op het Kennemerplein tegenover het station is op de 'Kiss&Ride' olivijn gestrooid om CO2 op te
nemen (zie foto). Ook zijn er bomen geplant. De boomspiegels zitten echter vol met
weggooide peuken. Niet echt een coherente boodschap.
-Kunnen hier pilaar-asbakken geplaatst worden?
Trots Haarlem
Kunnen jonge woonwagen bewoners hypotheek krijgen via de gemeente?
Jouw Haarlem
-Bent u ervan op de hoogte dat momenteel op verschillende plekken in Haarlem wordt gemaaid?
-Zo ja, bent u het met Jouw Haarlem eens dat maaien op zich, én in dit jaargetij in het bijzonder,
slecht is voor de biodiversiteit en speciaal voor ongewervelden, die weer essentieel zijn als voedsel
voor gewervelden.
-Zo ja, bent u dan bereid om het maaien per direct te stoppen?
Trots Haarlem
Gaan / zijn de sexwerkers in Haarlem ook onder de radar, met alle gevolgen van uitwassen van dien?

Jouw Haarlem
Vanaf vandaag (woensdag) is de avondklok een uur verlengd. De Damiaatjes klonken vandaag echter
nog op de oude tijd.
-Kunnen de Damiaatjes een uur verzet worden en van 21.30 tot 22.00 uur klinken?

