
Vragenuur 25 november 2021 
Trots Haarlem 
Klachten bereiken Trots Haarlem omtrent de zwembaden, ouders zonder QR code komen er niet in, 
kleine kinderen moeten alleen naar binnen gaan. Is dit verantwoord? 
 
 
GroenLinks Haarlem 
Vraag 1: Kent het college het NOS-artikel ‘Oplossing nabij: bladvlo lijkt effectief in bestrijding Japanse 
duizendknoop’: https://nos.nl/artikel/2406718-oplossing-nabij-bladvlo-lijkt-effectief-in-bestrijding-
japanse-duizendknoop  
Vraag 2: Is de gemeente bekend met deze wijze van bestrijding? 
Vraag 3: Overweegt de gemeente deze kansrijke vorm van bestrijding in te zetten? Zo ja, per 
wanneer? 
 
 
SP 
De SP bereiken signalen dat Kennemerzorg de deuren moet gaan sluiten. Is dit bekend aan het 
college? Is er impact voor de Gemeentelijke zorg(taken)? 
 
 
Jouw Haarlem 
Op 20 juni 2019 vroeg Jouw Haarlem wethouder Meijs hoe de gemeente omgaat met het toepassen 
van de kostendelersnorm als een mantelzorger bij een ouder gaat inwonen als deze zorg moet 
verlenen of als een ouder bij een kind komt inwonen omdat deze hulpbehoevend is. Daar is helaas 
nog steeds geen reactie op gekomen. Deze week lazen we dat een deel van de gemeenten af wil van 
de kostendelersnorm omdat ze tegen de grenzen van de wet aanlopen. De kostendelersnorm zou 
vooral alleenstaande moeders, mensen in de schuldhulpverlening en jongeren treffen. Daarom stelt 
Jouw Haarlem de volgende vragen: 
-Wordt de kostendelersnorm in Haarlem strak gehanteerd of wordt er juist maatwerk verleend? 
-Als er sprake is van maatwerk, hoe vaak is er de afgelopen jaren van de norm afgeweken? 
-Zo nee, is het college bereid om maatwerk te verlenen teneinde bijvoorbeeld dakloosheid onder 
jongeren te voorkomen en mantelzorgers tegemoet te komen? 
 
 
CU 
- Hoe staat het college tegenover de 3G coronapas op de werkvloer als werkgever? En hoe staat het 
college tegenover de mogelijke invoering van de 2G coronapas in de cultuursector als 
subsidieverstrekker?  
- Kan het college toezeggen dat niemand in dienst van de gemeente Haarlem of één van de aan de 
gemeente verbonden partijen zijn baan zal verliezen als hij of zei om wat voor reden dan ook niet het 
coronatoegangsbewijs kan tonen bijvoorbeeld als dagelijks testen praktisch niet uitvoerbaar is? 
- Is het college bereid bijvoorbeeld via de VNG bezwaar aan te tekenen tegen genoemde 
wetsvoorstellen vanuit het oogpunt van de belangen van de betreffende werknemers en het 
tegengaan van polarisatie in de samenleving? 
 
 
PvdA  
De bestrijding van corona heeft uiteraard baat bij een hogere vaccinatiegraad.  
Een hogere vaccinatiegraad kan worden bereikt door twijfelaars over e streep te trekken, bijvoorbeeld met 
meer informatie.   
In Amsterdam is men daarom deze week een pilot gestart met een team van 12 huisartsen die 
ongevaccineerden met een hoog risico op een ernstig verloop van een corona infectie pro-actief opbellen voor 
een informatief gesprek.  
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https://www.parool.nl/amsterdam/amsterdamse-huisartsen-gaan-ongevaccineerden-met-hoog-risico-
bellen~beb2fcc4/ 
 
In Rotterdam is men daarom deze week een telefoonlijn gestart vanuit het Erasmus MC, bemand door medisch 
professionals, die gebeld kan worden door “twijfelaars”.  
Men kan daar vragen kan stellen over bijwerkingen van vaccinaties in het specifiek geval van de beller, enz.    
https://www.nu.nl/coronavirus/6169433/erasmus-mc-opent-speciale-telefoonlijn-voor-
vaccinatietwijfelaars.html 
 

De burgemeester heeft afgelopen maandag het Spaarne Ziekenhuis bezocht.  
- Zijn de burgemeester daar soortgelijke initiatieven ter ore gekomen?  
- Zo niet, zou de burgemeester dan bereid zijn in overleg te treden met het Spaarne Ziekenhuis en/of 
Haarlemse huisartsen of bel-acties zoals die in Amsterdam en Rotterdam ook in Haarlem zouden 
kunnen worden geïnitieerd, met het doel de vaccinatiegraad in Haarlem te verhogen?  
 
 
Trots Haarlem 
Trots Haarlem krijgt klachten omtrent de hoogbouw Hamelinkstraat/ Gouwstraat, Slachthuisbuurt. 
Mensen zijn erg bezorgd,  ze zijn niet meegenomen in het proces, is dit u bekend? 
 
 
SP 
Heeft het college kennis genomen van onderstaande? 
https://www.hoeenwaarom.nl/pwc-rapport-leidt-tot-list-en-bedrog-op-het-stadhuis? 
In het licht van de informatie dat er wél een concept rapport bekend is geweest van de gemeente, 
hoe reflecteert het college op de gegeven antwoorden op de ex 38 vragen van Trots Haarlem inzake 
het PwC rapport (d.d. 15-10-2019)? 
 
 
Jouw Haarlem 
Het demissionaire kabinet heeft besloten dat gemeenten, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het 
UWV vanaf 15 november soepeler met de regels mogen omgaan qua uitkeringen. Zo kan een 
ambtenaar afzien van een boete of terugvordering van een uitkering als de uitkeringsgerechtigde per 
ongeluk een fout heeft gemaakt.  
-Gaat de gemeente Haarlem deze coulance toepassen op mensen die een uitkering hebben en hoe 
gaat ze daarbij te werk? 
-Zo nee, waarom niet? 
 
 
Trots Haarlem 
N.a.v. Audiëntie / bezoek burgemeester Wienen aan Corona afdeling  ziekenhuis ( ma. 22-11-2021 ) 
- Kunt u, burgemeester, aangeven, wat uw doel was van bezoek aan de Corona afdeling van het 
ziekenhuis, terwijl het zorgpersoneel bezig is met Coronapatiënten? 
 
 
Jouw Haarlem 
Op 8 november jl. werd een splitsingsvergunning voor de Generaal Cronjestraat 77 rood verleend. 
En op 12 november voor de Linschotenstraat 4 (zie bijlagen). Woningen worden dan in kleinere 
appartementen opgesplitst en meestal voor hoge prijzen verhuurd. 
 
Volgens Jouw Haarlem is er afgesproken dat de Amsterdamse Buurt, Scheepmakerskwartier, 
Transvaal, Indische Buurt, Rozenprieel en de Leidse Buurt per 1 mei 2019 zogenaamde time-out 
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wijken zouden worden. Hier zouden geen splitsingsvergunningen afgegeven  worden. Vooral omdat 
de leefbaarheid in deze wijken al onder druk staat. 
Daarover stelt Jouw Haarlem de volgende vragen: 
-Hoe kan het dat er toch splitsingsvergunningen voor de time-out wijken worden afgeven? 
-Hoe vaak zijn er sinds 1 mei 2019 splitsingsvergunningen voor de time-out wijken verleend? 
-Wat gaat het college doen om de afspraak over de time-out wijken alsnog gestand te doen? 
 
 
Trots Haarlem 
Brandveiligheid: 
- Kunt u met stakeholders ( VNG, Brandweer, Commissie ISSO, Commissie Bouw Besluit, VVE's 
parkeergarages ) rond de tafel gaan zitten voor oplossingen autobranden E-auto's in parkeergarages? 
( Deze zijn moeilijk te blussen. ) 
- Welke maatregelen kan u op korte termijn realiseren, ter voorkoming van een tweede Appelaar ? 
 
 
Jouw Haarlem 
Enkele vragen stellen aangaande de brand in de gymzaal aan de Westergracht. 
 
-Is al bekend of de gymzaal gerenoveerd wordt of dat er gekozen wordt voor nieuwbouw? 
-Wordt bij deze keuze de Bavoschool betrokken? 
-Krijgt de Bavoschool hulp bij het vinden van alternatieve locaties voor de gymlessen? 
-Wat is de rol van SRO in deze? 
 
 
VVD 
Vragen naar aanleiding van de brief van de Wijkraad Scheepmakersdijk betreffende het 
fietsparkeren. 
 

1. Wat is de aanleiding geweest om af te wijken van lage fietsenrekken en over te stappen naar 
dubbele rekken? 

2. Klopt het dat door geen gebouw neer te zetten maar een heg de fietsparkeerplaats zonder 
vergunning kan worden gebouwd? 

 
3. Klopt het dat is de toegezegd dat de gemeente een onderzoek zou bekostigen naar de kosten 

en haalbaarheid van het aanleggen van een ondergrondse fietsenstalling? Zo ja, wat is de 
stand van zaken?  

4. Klopt het dat de vertegenwoordiger van de gemeente niet aanwezig was bij de 
bijeenkomsten zoals gesteld in de brief? Zo ja, waarom was de vertegenwoordiger niet 
aanwezig ondanks dat in het gehele proces nauwe begeleiding een van de vereisten is?  

5. Wilt u op korte termijn in overleg treden met de wijkraad Scheepmakersdijk en van deze 
bijeenkomst verslag uitbrengen aan de commissie ontwikkeling? 

 
 
Trots Haarlem 
In het verleden geloof ik ook al vragen en wellicht zelfs motie over ingediend. Maar we zien door de 
stad nu het kouder wordt weer open deuren waar zoveel warme lucht naar buiten wordt geblazen 
dat je op staat zonder jas kunt lopen. Wordt er iets gezamenlijke gedaan aan de open winkel deuren 
die alle warme lucht naar buiten blazen is de vraag die bewoners in het centrum bezig houdt. 
Weet u het antwoord ? 
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Trots Haarlem 
Bezoekersparkeren- waarom is er een  verschil tussen binnenstad met bezoekersregeling parkeren 
(maar tot 1700 uur ) terwijl in omliggende wijken het anders is ( langer) ?  
Waarom deze ongelijkheid, gaat de wethouder hier iets snel aan doen. Mensen in het centrum zijn 
ook eenzaam en vinden het fijn na 1700 bezoek te kunnen ontvangen zonder dat het bezoek enorme 
tarieven moet betalen.  
 
 
Trots Haarlem 
Nu blijkt vanuit Den Haag dat politici wel zonder het tonen van de coronapas bij bijeenkomsten en 
evenementen aanwezig mogen zijn. 
De vraag van wethouder Rog was dus NIET strijdig met beleid. Hij is dus uiteindelijk weggegaan 
zonder enige goede reden. Hoe ziet u deze hele zaak. Is een excuus namens ons allen niet op zijn 
plaats en wanneer gaat u de wethouder terugvragen  
 
 
 


