
Vragenuur 7 oktober 2021 
 
Trots Hlm 
Loting Haarlem 
https://haarlem105.nl/nieuwe-lotingregels-voortgezet-onderwijs-zeven-voorkeursscholen-en-
binnen-een-regio/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_campaign=haarlem 

- Wat vindt t college hiervan? 
 
D66 
Op 18 maart 2021 heeft D66 vragen gesteld over de 34 uitgelote leerlingen en dus niet in hun top-5 
geplaatst konden worden. Het college heeft toen aangegeven dat in juni / juli de regeling aanmelding 
en inschrijving brugklas zou worden geëvalueerd en de evaluatie heeft blijkbaar geleid tot inschrijven 
op een top-7 en binnen 1 regio. Zie bericht: Nieuwe lotingregels voortgezet onderwijs: zeven 
voorkeursscholen en binnen één regio - NH Nieuws  

1. Hoe beoordeelt het college de uitbreiding van aanmelden voor een top-5 naar een top-7 en 

inschrijven in één regio? 

2. Kan het college aangeven op welke wijze de inbreng van ouders en leerlingen (niet alleen die 

van de uitgelote kinderen) hierin is meegenomen? 

3. Hoe verhoudt de maatregel van een uitbreiding naar een top-7 zich tot eenmalig kansrijk 

adviseren als verklaring voor de sterke stijging? 

4. Kan het college de raad informeren in een raadsinformatiebrief over de verwachte effecten 

van deze nieuwe maatregelen en daarbij ook ingaan op de wens van ouders en kinderen om 

naar een school met een bepaalde signatuur te gaan en helderheid te bieden (in 

percentages) over de plaatsing op 1e, 2e etc. keuze is geplaatst? 

 
 
GLH 
Wij kregen het signaal dat de coaching voor jongeren bij twee aanbieders het budgetplafond heeft 
bereikt. Toch is het mogelijk om deze hulp in uitzonderings gevallen te blijven bieden- een client 
moet dan worden geindiceerd door CJG of specialistische hulp. Een doorverwijzing van huisarts 
volstaat niet. In praktijk blijkt deze constructie veel tijd te kosten.  Ziet de wethouder een 
mogelijkheid om dit proces te versnellen zodat jongeren en gezinnen niet in de knel komen?  
 
Jouw Haarlem 
De bouw op het Deliterrein lijkt, na de oplevering van de eerste eengezinswoningen, nu stil te staan. 
Zelfs de bouwkeet is inmiddels verwijderd. 
-Klopt het dat de bouw op het Deliterrein is stilgezet? Zo ja, wat is de reden hiervoor? 
 
 
Trots Hlm 
Onderwerp: Fraudezaak Landsadvocaat Pels - Rycken. 
Vragen: 
1. Bent u op de hoogte van de berichten over fraude bij landsadvocaat Pels - Rycken? 
Zie:  
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/10/01/pels-rijcken-faalde-bij-zaak-miljoenenfraude-a4060420 
2. Kunt u aangeven, op welke manieren / wijzen invulling wordt gegeven, aan het behartigen van 
belangen door landsadvocaat Pels Rycken, voor gemeente Haarlem, of individuen binnen gemeente? 
 
Jouw Haarlem 
Vorig jaar is het Hulpmiddelencentrum (HMC) na een faillissement overgenomen door Kersten. 
Kersten levert in het kader van de WMO hulpmiddelen aan Haarlemmers zoals rolstoelen en 
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scootmobiels. We ontvangen signalen dat mensen soms 8 tot 10 weken moeten wachten alvorens ze 
een hulpmiddel van Kersten geleverd krijgen.  
-Herkent het college deze signalen? Zo ja, gaat ze actie ondernemen richting Kersten om de 
dienstverlening te verbeteren? 
-Hetzelfde geldt voor aanvragen voor huishoudelijke hulp. Ook daar lijkt sprake te zijn van 
wachtlijsten. Klopt dat? 
 
 
Trots Hlm 
Zijn er leden van het college die ook hun geld op de Kaaimaneilanden hebben ondergebracht? 
 
Jouw Haarlem 
Rond het station is er momenteel sprake van onduidelijk beleid ten aanzien van fout geparkeerde 
fietsen. Waar eerder gehandhaafd werd op fietsen die maar nét over de lijn geplaatst waren, lijkt nu 
sprake van het andere uiterste. Fietsen die fout gestald zijn, worden wel gestickerd maar niet meer 
weggehaald. We hebben zelf minimaal 92 fietsen geteld die al 2 weken gestickerd zijn, maar nog 
steeds niet opgehaald zijn. De situatie oogt rommelig en trekt verloedering aan, terwijl het gebied 
rond het station juist een visitekaartje zou moeten zijn. Daarom stelt Jouw Haarlem de volgende 
vragen: 
-Waarom worden gestickerde fietsen al weken niet meer weggehaald? 
-Rondom het station geldt een termijn van 2 uur om je fout gestalde fiets weg te halen, daarvoor 
wordt een groene sticker aan de fiets geplakt. Maar er worden ook blauwe stickers gebruikt, 
daarvoor geldt een termijn van een maand. Dit leidt alleen maar tot verwarring. Waarom gebruikt 
handhaving deze twee verschillende stickers? 
-Is het college bereid snel actie te ondernemen om in ieder geval de ergste fietspuinhoop op te 
ruimen? 
 
  
Trots Hlm 
Bij de wijkraadsvergadering van de Krim bij voorzitter Pos, moesten alle belangstellenden, bewoners 
en ons raadslid Amanda een QR code laten zien om binnen te komen. 
Binnen werd door de voorzitter Pos medegedeeld dat Wethouder Rog hem als voorwaarde had 
gesteld dat hij geen QR code hoefde te laten zien . En voorzitter Pos was bereid daar aan mee te 
werken. 
Trots Haarlem is tegen de QR code, maar is net als de hele zaal met mensen die daar waren enorm 
verbaasd dat ZIJ wel een QR code moeten laten zien, maar als leden van het college erom verzoeken 
ZIJ geen QR code moeten laten zien. 
Wat vindt u hiervan? 
Staan leden van het college boven deze wet of is iedereen gelijk voor de wet? 
Komt het trouwens vaker voor ( in andere omstandige heden en situaties) dat er voor collegeleden 
anderen regels of wetten gelden ( op eigen verzoek of niet) dan voor de rest van de normale 
inwoners van onze gemeente? 
 
Trots Hlm 
Bij de markt langs de zomerkade kunnen de bewoners aan de kant van de markt hun auto niet meer 
kwijt op hun vaste plek. Zij parkeren dan soms aan de overkant en daar heeft een bewoner een bon 
gekregen en is haar auto weggesleept. 
Iemand met een cruciale baan als schoonmaakster voor wie 330 euro echt enorm veel geld is. 
Iedereen geniet van de markt daar ook de bewoners van de straat zelf, maar kan het college iets 
betekenen door dan de kentekens van precies die bewoners in de scanauto in te voeren, zodat zij 
exact tijdens de markt 1x per week geen boete krijgen of een ander bruikbaar alternatief aanbieden? 
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Trots Hlm 
Energiearmoede. Vorige keer al eens gevraagd maar we hopen op concretere actie op de zeer korte 
termijn. 
Nu berichten in de media over een verachtvoudiging van de gasprijs. Werkende armen, gasrekening 
die zo maar 900 euro hoger kan worden. 
Kan college een brief aan kabinet schrijven en oproepen bv BTW of de extra belasting op gas tijdelijk 
in te trekken en of de accijns op benzine tijdelijk te schrappen? Mensen Koomen nu echt mega in de 
problemen , zeker bij een streng winter.  
 
 


