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Trots Haarlem 
Op tv ( wnl / op1 ) konden wij Jos Wienen weer bewonderen. Dit keer werd hij getoond in een 
overzicht als CDA kandidaat voor het nieuwe kabinet. Zie foto 
Vorige keer antwoordde de burgemeester op mijn vraag of hij soms minister wordt alleen dat als HIJ 
ZOU SOLLICITEREN mijn naam als referentie zou noemen. 
Maar dit zegt niet of er al gesolliciteerd is of gaat worden of dat iemand al gevraagd is of gaat 
worden. 
Is de heer Jos Wienen op een of andere manier zoals hierboven besproken betrokken bij een functie 
elders?  
 
AP 
Er is een vaccinatie locatie binnen de Haarlemse gemeentegrens aan het IJsbaanpad. Niet centraal 
gelegen in Haarlem en niet nabij de wijken met de laagste vaccinatiegraad. Daarover stellen we de 
volgende vragen: 
- Kan het college aangeven wat maakt dat er geen vaccinatielocaties zijn op plekken waar de 
vaccinatiegraad erg laag is? 
- Bijvoorbeeld in Zuid-Oost?  
- Er was enige tijd een vaccinatielocatie in het winkelcentrum van Schalkwijk. Waarom is deze 
voorziening vervallen? 
- Zijn er plannen om in Haarlem Oost een extra vaccinatielocatie te openen of de prikbus te laten 
rijden? 
- Is het college het met AP eens dat een vaccinatielocatie in de stadsdelen waar de vaccinatiegraad 
achterblijft bij het gemiddelde effectiever is dan op de huidige locatie? 
Vervolg: 
 
HvH 
In de Visserbocht, onderdeel beschermd stadsgezicht, staan al jaren witte plastic containers 
opgeslagen op een  klein bedrijventerrein aan de oever van het Spaarne. 
Uit eerdere vragen bleek dat de firma Goedhart dit terrein al sinds 1959 huurt van de gemeente. 
Volgens het contract dd 31 augustus 1959 wordt er een vergoeding betaalt van 244 gulden en is het 
gebruik ‘ te alle tijde’ in achtneming van een opzegtermijn van drie maanden geheel of gedeeltelijk 
op te zeggen. 
Inmiddels is het december 2021 , ruim 60 jaar later en betaalt de firma Goedhart tegenwoordig 
163,67 euro per jaar  ! 
- Waarom heeft de gemeente de huur van deze gemeente-grond in al die jaren nooit aangepast? 
- Wat is precies de reden dat dit contract al 60 jaar stilzwijgend wordt verlengd? 
- Speelt de status van beschermd stadsgezicht nog een rol bij de gemeente? 
- Spelen milieu eisen nog een rol, want wat zit er in die containers en is er handhaving? 
- Wanneer is de eerstvolgende verlenging van dit contract en is er mogelijkheid tot bezwaar maken? 
 
GLH 
Twee  weken werd nogmaals duidelijk dat Haarlem het Schone Lucht akkoord heeft getekend en dat 
we naar oplossingen kijken om bijvoorbeeld Houtstook in de wijken tegen te gaan. Is er zicht op een 
voortgangsrapportage hierover ? En wanneer kan het college dat naar de commissie sturen? 
 
OPH 
In de aanvang van de vaccinatiecampagne ontbeerde Haarlem een priklocatie. 
Pas na geruime tijd kwam de Kennemer Sporthal beschikbaar. Haarlem liep achter. 
Nu blijkt bij de start van de boostercampagne weer geen (adequate) locatie beschikbaar. 
Er is een 2-prikstraten voorziening in een container met een zeer slechte toegankelijkheid voor 
mindervaliden. 
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Twee prikstraten is uiteraard volstrekt ontoereikend. Haarlem loopt achter. 
Vanaf maandag de 27e, als het bericht ons juist bereikt heeft, is de Kennemer Sporthal weer 
beschikbaar met 10 prikstraten. 
 
Vraag 1: Hoe heeft het kunnen gebeuren dat er bij de start van de boostercampagne geen 
volwaardige accommodatie beschikbaar was in Haarlem? 
Vraag 2: Wanneer was bekend dat Kennemer Sporthal na de zomer/herfst niet meer beschikbaar zou 
zijn? 
Vraag 2: Bij wie was niet duidelijk dat de huidige containers nimmer konden voldoen 
(toegankelijkheid, capaciteit en gescheiden prik- en rustruimte)? 
Vraag 4: Waarom was er geen volwaardig alternatief voor de boostercampagne op voorhand 
beschikbaar? 
Vraag 5: Heeft er überhaupt een inventarisatie plaats gevonden van mogelijk beschikbare 
priklocaties en zo, ja, wanneer? 
Vraag 6: Waarom is nu toch weer de Kennemer Sporthal beschikbaar en welke gevolgen heeft dit 
voor de zaalsporten en zaalcompetities? 
Vraag 7: Is er per 27 december voldoende formatie beschikbaar voor het draaien van 10 prikstraten? 
Vraag 8: Tot hoelang is de Kennemer Sporthal beschikbaar? 

Jouw Haarlem 
-Klopt het dat de verplichte zoekperiode van 4 weken voor jongeren die een bijstanduitkering 
aanvragen vanaf 1 oktober jl. weer is ingevoerd? 
-Zo ja, is het college het met Jouw Haarlem eens dat deze verplichte zoekperiode weer afgeschaft 
moet worden, in ieder geval zolang de coronacrisis voortduurt? 
-Als de zoekduur wordt toegepast, hoe lang duurt het voordat een gerechtigde na de eerste aanvraag 
het geld op de rekening heeft? 
 
Trots Haarlem 
Klopt het dat er na 2200 uur maar 1 pin automaat beschikbaar is voor Schalkwijk waar nu al 30.000 
mensen wonen. ( En overdag slechts enkele automaten) 
Kan hier nog vanuit college enige druk gezet worden om de service op financieel vlak in de stad als 
geheel en Schalkwijk in het bijzonder op pijl te houden ? 
 
AP 
Bomenbeleid 
In het projectgebied van het Houtplein staan een groot aantal bomen op de nominatie om te worden 
gekapt. De publicatie van de kap vergunningen vond plaats een dag voor het verlopen van de 
bezwaartermijn. 
- Is de wethouder bekend met het daags voor het aflopen van de bezwaarperiode publiceren van de 
kapvergunning van deze bomen? 
- Is de wethouder het met Actiepartij eens dat dit een ongewenste zo niet ontoelaatbare gang van 
zaken is? 
- Hoe gaat de wethouder er voor zorgen dat belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld om 
bezwaar te maken als ze daar aanleiding voor zien? 
 
Jouw Haarlem 
In de krant en op sociale media lezen we dat handhaving net na vijven bij enkele ondernemers (zowel 
horeca als bijvoorbeeld kledingzaken) voor de deur stond met de mededeling dat ze moesten sluiten. 
-Klopt deze lezing? 
-Zo ja, wat vindt de burgemeester van deze handelwijze? 
-Zijn er ook boetes/waarschuwingen gegeven? 
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Trots Hlm 
Stilte voor de storm door groot beveiligingsprobleem: 'Dit gaat niet met een sisser aflopen' 

• Joost Schellevis 
redacteur Tech 

 Ga naar het Twitter account van Joost SchellevisStuur een email naar Joost Schellevis 
Een groot beveiligingsprobleem in een vrij onbekend softwarepakket met de naam 'Log4j' leidt tot 
veel hoofdbrekens bij beveiligingsexperts. 
- Kan College B&W en gemeente Haarlem hoe zij zich beschermt tegen app. Log4j ? 

Jouw Haarlem 
Langs de Spaarndamseweg zijn vier cruiseschepen aangemeerd. Drie staan, zonder enige ruimte 
ertussen, letterlijk tegen elkaar. 
-Heeft het college weet van deze situatie? 
-Is dit in het kader van (brand)veiligheid een verantwoorde situatie? 

 
 
Trots Hlm 
Er is grote kans, dat 32 bomen op en rond het Houtplein worden gekapt. Kapvergunning: d.d.:26-10-
2021, maar niet gepubliceerd t.b.v. wettelijke bezwaartermijn. 
Echter de deze kapvergunning is pas 13-12-2021 jongstleden openbaar gemaakt.. Conclusie: 
Niemand kon eerder dan 13 -12-2021 bezwaar maken tegen deze bomenkap. 
Dit is geen vergissing in de publicatie, want aan De Nijverheidsweg zijn eerder 6 grote Italiaanse 
populieren gekapt. 6 Weken na verstrijken van kapvergunning pas openbaar gemaakt. 
1. Wethouder, bent u op de hoogte van de situatie tot kap bomen aan zowel Houtplein, als wel aan 
De Nijverheidsweg? 
2. Bent u het eens,dat dit niet de volgorde is, waarin een kapvergunning wordt toegekend, en dat de 
gemeente de wettelijke bezwaartermijn heeft aan te houden? 
3. Gaat u de bezwaartermijn van 6 weken aanhouden vanaf 13-12-2021? 
4. Waarom zijn wij als gemeenteraad in deze kap verguning aanvraag niet meegenomen? 
5. Dus wat gaat u hier aan doen, om dit in de toekomst te vermijden? 
 
Trots Hlm 
4 cruiseschepen aangemeerd bij de Spaarndamseweg t.b.v. opvang? 
Bent u burgemeester op de hoogte van de situatie, dat er 4 cruiseschepen liggen aangemeerd aan de 
Spaarndamseweg? 
 Kunt u aangeven, of deze 4 cruiseschepen worden ingezet voor opvang, zo ja, voor welke 
doelgroepen, en hoeveel? 
( Dan had er proactief, vooraf een brief naar de gemeenteraad kunnen gaan? ) 
- Hoe lang blijven deze in gebruik? 
- Hoe zit het met de doorstroming ( huisvesting ) van statushouders in Haarlem? 

https://www.twitter.com/schellevis
mailto:joost.schellevis@nos.nl
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Trots Hlm 
Centrix en de gemeentelijke administratie. 
In de media wordt gesproken over een mogelijke bestuurswisseling: Mevr. Van R. zou de positie 
overnemen van dhr. S.. 
- Bent u wethouder op de hoogte van het mediabericht, dat mogelijk mevr. Van R. de bestuursfunctie 
over neemt van de dhr. S.? 
- Klopt deze berichtgeving? 
- Zo ja, heeft dit dan nog inhoudelijke consequenties voor de administratie via applicaties, die draaien 
over Centrix? 
- Heeft dit financiële consequenties voor de begroting? 
 
 
Trots Hlm 
Andere berekeningsmethode WOZ waarde per 1 jan. 2022 
Volgend jaar, eind januari, valt weer de envelop met de OZB voor vastgoedeigenaren in de 
brievenbus.  
De OZB wordt vastgesteld a.d.v. de WOZ waarde. Die methode gaat veranderen. 
Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van de OZB aanslag. 
Vragen: 
- Kan het College ons mee nemen in, hoe die waardering WOZ verandert? 
- Kan de gemeente ook inzichtelijk maken voor vastgoedeigenaren, hoe die nieuwe WOZ tot stand 
komt? 
- Welke mogelijkheden heeft de gemeente, om de WOZ waarde bij nieuwe methode niet hard te 
laten stijgen? 
 


