
Vragen voor vragenuur  25 maart 2021 
 
Jouw Hlm  
Vorige week werd een dertigtal kinderen die van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaan, 
uitgeloot uit de 5 scholen van hun eerste voorkeur, hetgeen zeer uitzonderlijk is.  
-Is er overleg met de scholen en ouders geweest? Zo ja, wat is daarvan het resultaat? 
-Is er iets dat de gemeente i.s.m. de scholen kan doen om toch nog een beetje tegemoet te komen te 
komen aan de uitgelote kinderen, bijvoorbeeld een extra klas op een 'populaire' school? 
Ook moesten de ouders binnen een paar dagen een alternatieve school opgeven zonder in de 
gelegenheid te zijn gesteld de school te bezoeken. 
-Klopt dat? Zo ja, kan die gelegenheid alsnog geboden worden? 
 
Trots Hlm 
ons bereikt het het verzoek van bewoners "Land in Zicht" 
zij wijzen er op dat er allerlei ontwikkelingen in hun omgeving plaatsvinden, maar dat zij daar te 
weining bij betrokken worden. Ontwikkelingen zoals  
Zonneweide Schoteroog;  
Windmolens Schoteroog;  
Nieuwbouw Spaarndamseweg;  
Aanpak overlast en drugsdealen;  
Inrichting openbare ruimte;  
Bedrijven in de Waterpolder aan de overzijde van Land in Zicht etc. etc. 

Is het college van mening dat deze buurtbewoners meer betrokken moeten worden?  
zo ja en zo nee, waarom niet, of wel en hoe dan op welke manier? 
Van de zijde van de gemeente Haarlem horen we helemaal niets.  
 
ChristenUnie 
Tijdens de eerste twee dagen van de verkiezingen op 15 en 16 maart waren in Haarlem 10 
stembureaus geopend. De meeste hiervan waren op loopafstand van elkaar in het centrum. In 
Haarlem Noord was er ten noorden van het Frans Halsplein slechts 1 stembureau geopend, in 
Haarlem Oost geen enkele en in Schalkwijk maar één. Is het college het met de ChristenUnie eens dat 
hier geen sprake is van een goede spreiding over de stad? Is het college bereid een plan te maken dat 
bij volgende verkiezingen, mocht het weer nodig zijn om de verkiezingen te spreiden over meerdere 
dagen, te zorgen voor een betere spreiding over de stad op de dagen dat slechts een beperkt aantal 
stembureaus open is? 

AP 
Hierbij een aantal vragen naar aanleiding van de recente demonstratie van prolife demonstranten bij 
de BEAhuis en Bloemenhovekliniek. 
1. Klopt het dat er 24 maart 2021 handhavend is opgetreden tegen de prolife demonstranten omdat 
zij zich niet aan de toegewezen demonstratievakken hielden maar rondliepen? 
2. Heeft u geconstateerd dat de pin die het toegewezen demonstratievak markeert afwezig was? 
3. Is het aannemelijk dat de demonstranten zonder pin niet konden weten waar het toegewezen vak 
zich bevindt? 
4. Welke repercussies heeft u verbonden aan het geconstateerde feit dat de betogers zich niet aan 
de demonstratievakken hebben gehouden? 
5. Hoe verhoudt dit zich tot de eerdere toezegging aan de raad om de ‘demonstratie’ te ontbinden bij 
genoemde overtreding? 
 
 



Jouw Hlm 
De Tozo1 regeling was bedoeld als opvang van de ergste klappen na de eerste lockdown. Ook werd 
deze tegemoetkoming uitgekeerd zonder een partnertoets. Achteraf blijkt een deel van de Tozo1 
alsnog bij het inkomen van de partner opgeteld te worden. 
-Klopt deze lezing? Zo ja, zijn er Haarlemmers die hierover aan de bel getrokken hebben en kan er 
iets aan gedaan worden om het optellen van Tozo1 bij het inkomen van de partner ongedaan te 
maken? 
 
Trots Haarlem 
Hoeveel scholen in Haarlem zijn besmet? 
 
 
ChristenUnie 
Bij de vaststelling van de WOZ waarden zijn binnen Haarlem opmerkelijk grote verschillen in de 
procentuele stijging van deze waarden, soms zelfs tussen huizen in dezelfde straat. Ook ontvangt de 
ChristenUnie meldingen van mensen die in het recente verleden met succes bezwaar hebben 
gemaakt tegen een te hoge WOZ waarde en die nu opnieuw een forse stijging zien van de WOZ 
waarde. Zij hebben de indruk dat de waarde jaarlijks puur door een computer wordt vastgesteld en 
eerdere valide bezwaren daarbij totaal niet worden meegerekend. Zij vinden het gek dat ze jaarlijks 
opnieuw met dezelfde argumenten bezwaar moeten maken. De ChristenUnie zal hierover nog een 
reeks technische vragen stellen, maar gezien het grote belang van zorgvuldige uitvoering van de 
belastinginning wil ik mijn kernvraag hier in het vragenuurtje stellen: Kan het college de raad per 
brief informeren op welke wijze zij de kwaliteit van Cocensus controleert en is zij bereid de kwaliteit 
van cocensus te evalueren inclusief een benchmark met andere gemeenten? 
 
Jouw Hlm 
Vorige week meldde Haarlems Dagblad dat de webcam van het stadhuis verwijderd is en dat er 
volgens de AGV richtlijnen geen livebeelden van de Grote Markt getoond mogen worden. 
 
Uit navraag bij de Autoriteit Persoonsgegevens blijkt dat zolang er geen persoonsgegevens 
verwerkt/bewaard worden en mensen niet herkenbaar in beeld zijn, er geen sprake is van 
overtreding van de AVG richtlijnen. 
 
-Kunt u de lezing van de Autoriteit Persoonsgegevens onderschrijven? Zo ja, bent u dan bereid de 
webcam weer aan te zetten? 
-Zo nee, kunt u dan uitleggen hoe de AVG richtlijnen overtreden worden door het uitzenden van live 
beelden van de Grote Markt vanaf een behoorlijke afstand? 
 
Trots Haarlem 
Nieuw systeem in huisvesting (punten) gaat Haarlem dit ook doen net 
als in Amsterdam 2022? 
 
JH 
Vragen m.b.t. demonstratie Bloemenhove 
- Hoe lang heeft het geduurd eer handhaving ingegrepen heeft? 
-Heeft handhaving de overtreding zelf geconstateerd of zijn ze pas ter plekke gegaan na melding(en) 
van derden? 
-Is de burgemeester van zins de vergunning in te trekken nu de demonstranten zich blijkbaar niet aan 
de afspraak houden? 
 
 
 



Trots Haarlem 
Waarom treedt de burgemeester niet strenger op bij de bea kliniek? 
Wat is daar de reden van. 
 
Trots Haarlem 
Voor het vaccineren in Haarlem en omgeving is dat uitbesteed aan uitzendbureaus? We hebben toch 
ook het rode kruis is denk ik voordeliger? 
 
 
Trots Haarlem 
Waarom moeten sportclubs huur betalen terwijl ze niet eens gebruik kunnen maken van de 
faciliteiten? 
 
Trots Haarlem 
Klopt het dat er plannen zijn om te bouwen bij de honkbalvelden bij Olympia? 
 
Trots Haarlem 
Vraag over avondklok. 
de avondklok gaat mogelijk later in. 
Heeft u als burgemeester er ook voor gepleit de avondklok later in te laten gaan 
op welke gronden en had dat te maken met zomertijd of ramadan of beide. klopt het gerucht dat er 
twe weinig handhaving en politie is voor de avondklok van 2100 uur ? Maar later ingaan zou slecht 
zijn voor de bestrijding van het virus is dat correct ? 

 
 


