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Christenunie 

Windmolens Schoteroog 
Op 21 april heeft de ChristenUnie in de commissie beheer de wethouder gevraagd zich in te zetten 
om alsnog meer windmolens op Schoteroog mogelijk te maken bijvoorbeeld door de nieuwe minister 
op werkbezoek uit te nodigen om de situatie ter plekke zelf te bekijken. Wij denken namelijk dat dat 
kan helpen want dan ziet de minister hoe bizar het is dat hier ruimte is voor windmolens en de KPN 
toren er wel staat terwijl die hoger is dan de windmolens die er geplaatst kunnen worden. De 
wethouder heeft toen gezegd dat de beperkingen die vanuit Schiphol worden opgelegd breder in de 
regio spelen en dat hij op regionale schaal kijkt om het gesprek hierover op te tuigen en om vanuit de 
RES daar onderzoek naar te doen of er niet meer mogelijk is. De ChristenUnie was blij met dit 
antwoord maar nu begrijp ik uit antwoorden die aan het Haarlems Dagblad zijn gegeven dat er 
helemaal geen nieuw onderzoek komt dat ambtelijk wordt gezegd: dat onderzoek hebben we een 
jaar geleden al gedaan en toen kregen we een nee van de IL&T.  
 

1. De ChristenUnie is hierdoor onaangenaam verrast en vraagt daarom de wethouder alsnog de 
toezegging dat binnen de RES maximale inspanningen worden gedaan qua onderzoek en qua 
lobby richting IL&T en politiek Den Haag om alsnog soepeler regels te krijgen voor 
windmolens rond Schiphol en specifiek Schoteroog.  

2. En verder vragen wij de wethouder of hij bereid is minister Harbers uit te nodigen. Wie weet 
kan dat samen met de gemeente Velsen die ook nog onderzoek naar windmolens in 
Spaarnwoude en met dezelfde Schipholregels te maken heeft.  

3. En als het de wethouder lukt de minister naar deze regio te krijgen wil de wethouder dan 
met zijn Velsense collega meteen aan de minister laten zien hoe belangrijk de realisatie van 
de Velserboog is? 

 

GLH 

Leeuwarden heeft aan de openbare vuilnisbakken zogenaamde doneerringen geplaatst. Dit zijn een 
soort balkonnetjes waarin plastic drankflesjes kunnen worden geplaatst. Dit dient twee doelen: het 
voorkomt dat de flesjes die tegenwoordig geld waard zijn bij het restafval terecht komen en het 
maakt het mogelijk voor mensen die dat willen om de flesjes eenvoudig in te zamelen en aan te 
bieden voor statiegeld. 
 
Vraag : is de wethouder bekend met deze doneerringen en is de wethouder bereid om uit te zoeken 
of het voor Haarlem een haalbare optie is? 
 

 

Jouw Haarlem en SP  

Onderwerp: aanbesteding Gewoon in de wijk en het aandeel daarin van Jeugd(zorg) 

Aanleiding:  

-Kamerbrief Hervorming Jeugdzorg, 13-05-2022 
(https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/05/13/kamerbrief-hervormingen-
jeugdzorg)  (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/05/13/kamerbrief-
hervormingen-jeugdzorg)  
 
-‘Eerste aanzet tot coalitieakkoord’ (PvdA, GL en D66), 06-05-2022. 
 
Vragen aan het college: 
 
1. Wie stelt gunning vast: In de ‘Eerste aanzet tot coalitieakkoord’ staat onder het kopje ‘Sociale stad’ 
in de tweede alinea bij ‘Gewoon in de wijk’, waaronder de Jeugdzorg valt, tussen haakjes: reeds 
gegund.  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/05/13/kamerbrief-hervormingen-jeugdzorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/05/13/kamerbrief-hervormingen-jeugdzorg
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A. Wij vernemen graag wat de betekenis/status van ‘reeds gegund’ is.  
B. Wij vernemen graag of de definitieve vaststelling van de gunning in het college en/of (ook) in de 
raad moet plaatsvinden.  
 
2. Pas op de plaats: in de Kamerbrief over hervormingen van de Jeugdzorg kondigt de staatssecretaris 
‘flinke hervormingen’ aan. Dat geldt ook voor de bestaande marktwerking, ‘die nu perverse prikkels 
oplevert, en o.a. leidt tot onnodig gebruik van jeugdzorg en een te lange behandelduur.’ Wij dringen 
er bij het college op aan, gezien de aangekondigde ‘flinke hervormingen’, een pas op de plaats te 
maken, en dat betekent: tijdelijk en onmiddellijk stopzetten van het aanbestedingsproces om te 
onderzoeken of aanpassingen mogelijk en wenselijk zijn. Is het college met ons van mening dat een 
pas op de plaats verstandig en wenselijk is?  
 
3. Evaluatie-moment: gezien de Kamerbrief en de oplopende kosten, is de gerechtvaardigde 
verwachting dat er op korte en langere termijn hervormingen in de jeugdzorg worden doorgevoerd. 
Daarom bepleiten wij, ongeacht het besluit van het college om wel/niet een pas-op-de-plaats te 
maken, om uiterlijk na twee jaar na de gunning een evaluatiemoment in te bouwen, waarop alle 
noodzakelijk geachte aanpassingen mogelijk moeten zijn. Heeft het college een dergelijke clausule 
opgenomen en zo nee, is het college bereid dat alsnog te doen? 
 
 
Trots Haarlem 
Is het college bereid de mogelijkheid te onderzoeken een voedsel bank voor dieren op te richten, 
zodat mensen met een krappe beurs er gebruik van kunnen maken  
 
 
ChristenUnie 

Hybride warmtepomp de nieuwe standaard vanaf 2026 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/05/17/hybride-warmtepomp-de-nieuwe-standaard-vanaf-
2026  
“Het kabinet kondigt vandaag aan dat vanaf 2026 hybride warmtepompen de standaard 
worden voor het verwarmen van woningen. Dat betekent dat bij vervanging van de cv-
installaties mensen moeten overstappen op een duurzamer alternatief.”  
“Voor woningen die niet geschikt zijn, of als een woning op korte termijn op een alternatief 
voor aardgas wordt aangesloten, is er uiteraard een uitzonderingsmogelijkheid.” 
 
1)         Heeft het College kennisgenomen van dit bericht en wat vindt u hiervan?  
2)         Wat gaat dit betekenen voor gemeentelijk vastgoed? 

Gaat dit de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed vertragen (woningen of ook 
anderszins)? Ingewikkelder of duurder maken? Moeten we voor alle (woon-) 
monumenten een uitzondering aanvragen (zoals boven genoemd)? 
Graag ontvangen we voor de begroting een overzicht wat dit betekent inclusief stand 
van zaken verduurzaming waar we vorig jaar de eerste miljoenen voor hebben 
beschikbaar gesteld. 

3)         Wat gaat dit betekenen voor de sociale woningbouw en prestatieafspraken met 
woningcorporaties? 
Bent u van plan om met deze nieuwe regeling de verduurzaming van sociale 
huurwoningen af te dwingen, a) in de eerstvolgende update van de 
prestatieafspraken en b) bij alle nieuw te realiseren sociale woningbouw? (voor zover 
mogelijk) 

 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/05/17/hybride-warmtepomp-de-nieuwe-standaard-vanaf-2026
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/05/17/hybride-warmtepomp-de-nieuwe-standaard-vanaf-2026
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GLH 

Mensen met een (hersen) afwijking, in het autistisch spectrum en mensen met een neurologische 

aandoening hebben vaak last van prikkelgevoeligheid. Hierdoor is bijvoorbeeld een bezoek aan een 

druk museum vaak niet mogelijk. In een groot aantal musea in Nederland zijn daarom prikkelvrije 

momenten ingesteld waarop deze mensen toch het museum kunnen bezoeken zonder overprikkeld 

te raken. 

 

Wat doet Haarlem aan de toegankelijkheid van musea voor mensen die kampen met 

prikkelgevoeligheid? 

 

Trots Haarlem 
De jeugd zorg staat onder druk. Worden de sociale jongeren voldoende 
geholpen in Haarlem of vallen die buiten de boot en kunt U hier cijfers over geven.  
 

 

Jouw Haarlem 

Onlangs is in Amsterdam onderzoek gedaan naar de stand van de wilde bij. 
Een van de conclusies van het onderzoek is dat wilde bijen sterk nadeel ondervinden van de 
honingbij. Eigenlijk heeft de wilde bij oneerlijke concurrentie van de honingbij; door haar in 
vergelijking met de wilde bij dubbelgrote actieradius van 3 km, kan ze een groter gebied bevliegen en 
daardoor het voedsel voor de wilde bij opeten. 
Daarom wil Jouw Haarlem de volgende vragen aan het college stellen: 
 
-Kunnen we een overzicht krijgen van het aantal bijenkasten in Haarlem en de plek waar deze staan? 
-Is het college bereid om het voorbeeld van Amsterdam te volgen en vergunning/registratieplicht 
voor het houden van honingbijen in te voeren? 
 

Trots Haarlem 
nav bericht  Jongeren verblijven vaak onnodig lang in gesloten jeugdzorg 

 

 

 

Jongeren verblijven vaak onnodig lang in 

gesloten jeugdzorg 

Jongeren in de gesloten jeugdzorg die klaar zijn voor meer vrijheid 

moeten regelmatig langer wachten voordat ze weg mogen. Er zijn niet 

genoeg plekken waar deze jongeren verder kunnen worden geholpen. 

Lang in de gesloten jeugdzorg verblijven is vaak 

 

  

 
Vragen of college in overleg met Kenter en CJG naar oplossingen wil zoeken voor dit probleem. 

https://www.nu.nl/binnenland/6201523/jongeren-verblijven-vaak-onnodig-lang-in-gesloten-jeugdzorg.html
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Hoe groot is dit probleem in onze omgeving  
En hoeveel jongeren in gemeente Haarlem zitten er THUIS te wachten op hulp van jeugdzorg . 
 

Trots Haarlem 

Tijdens de corona crisis gaf bij de laatste lockdown 1 op de 5 jongeren aan suïcidale gedachten te 
hebben. Veel kampten met psychische problemen en wensten graag laagdrempelige inlooplokaties 
Nu we klaar gestoomd worden voor de volgende coronagolf is de vraag hoe het staat met het 
voorbereid zijn voor psychische bijstand op bv inlooplokaties? 
 
https://www.rivm.nl/nieuws/ruim-1-op-5-jongeren-had-suicidale-gedachten-tijdens-laatste-
lockdown 

 

 

 

Ruim 1 op de 5 jongeren had suïcidale 

gedachten tijdens laatste lockdown | RIVM 

Ruim 1 op de 5 (22%) jongeren tussen 12 en 25 jaar dacht er in de 

periode december 2021 tot en met februari 2022 serieus over na om 

een einde aan het leven te maken. Op dat moment gold er een 

lockdown in Nederland. In die periode registreerden huisar 

 

  

 

Trots Haarlem 

Klopt het dat sommige scholen zo'n tekort hebben aan personeel. Dat lessen uitvallen of soms 
ouders (?) voor de klas staan. Of anderen die niet bevoegd zijn. 
Of kinderen vaker naar huis worden gestuurd? 
Herkent het college dit beeld ook in Haarlem en zo ja hoe kan hier iets aangedaan worden zodat 
jeugd een goede opleiding krijgt? 
 

Trots Haarlem 

Momenteel is er een kleine golf van winkeldiefstal, voornamelijk gericht op kleding. Klopt het dat 
handhaving niet in winkels mag optreden wegens beperkte bevoegdheid en alleen de schaarse 
politie die wij hebben in Haarlem kan optreden. Is er genoeg politie capaciteit volgens het college om 
het opkomend winkeldiefstal ( wellicht gevolg van stijgende inflatie) adequaat aan te pakken ? 
 

 

https://www.rivm.nl/nieuws/ruim-1-op-5-jongeren-had-suicidale-gedachten-tijdens-laatste-lockdown
https://www.rivm.nl/nieuws/ruim-1-op-5-jongeren-had-suicidale-gedachten-tijdens-laatste-lockdown

