Vragenuur 29 juni 2022
Actiepartij
Artikel: https://www.rtlnieuws.nl/onderzoek/artikel/5315056/woningcorporaties-geenhuurverhoging-voor-scheefwoners-amsterdam-huur
1. Wat is het standpunt van het college in deze? Is dit standpunt ihkv de prestatieafspraken kenbaar
gemaakt aan de corporaties? Zo nee, is het college bereid een standpunt hieromtrent, in overleg met
de commissie ontwikkeling, alsnog kenbaar te maken (voor toekomstige
huuraanpassingsmomenten)?
2. In hoeverre speelt de onzekerheid mbt op de loer liggende energiearmoede een rol bij het huidige
voornemen van de corporaties cq. het standpunt van het college in deze?
GroenLinks
Bij een bezoek aan de Beyneshal bleek dat een vluchteling die ‘s nachts ziek was geworden en snel
achteruit ging, door de opgeroepen ambulance niet vervoerd werd.
De dienstdoende beveiliger kreeg te horen dat zij geen COA vluchtelingen mochten vervoeren.
1. Klopt het dat vluchtelingen in een COA locatie niet vervoerd mogen worden door de
reguliere ambulance?
Tijdens mijn bezoek ging het noodalarm af, het bleek vals alarm.
2. Is er een actueel ontruimingsplan voor de Beyneshal?
VVD
Ons bereikte het bericht dat SBO Hildebrand zal fuseren met de Martin Luther Kingschool en
daarmee haar SBO status kwijtraakt. Het gevolg zal zijn dat er geen plek meer is voor kinderen met
louter een leerproblematiek en geen gedragsproblematiek. Er is in Haarlem namelijk geen SBO voor
kinderen zonder gedragsproblematiek en het reguliere onderwijs is voor deze groep ook niet
passend.
• Is onderzocht of SBO Hildebrand als zelfstandige school zou kunnen blijven voortbestaan zoals
nu al jaren het geval is en zo ja, waarom is niet voor die optie gekozen?
• Wat is de visie van het College op de mogelijkheden voor passend onderwijs voor de groep
kinderen die niet meer terecht kunnen bij de Hildebrand?
PvdA

Het skatepark in het Molenpark (Schalkwijk) is momenteel niet veilig. Zo is het bijvoorbeeld
zorgelijk dat er nog veel staal aanwezig is, wat ontzettend heet wordt in de zon en waar je je
aan kan branden. Daarnaast is het asfalt op veel stukken beschadigd wat bij een val nare
verwondingen kan opleveren.
1.
Is dit probleem bij de wethouder bekend?
2.
Ligt er momenteel een plan om dit openlucht skatepark te renoveren zodat het weer
een veilige ontmoetingsplek wordt voor kinderen en jongeren waar ze hun hobby kunnen
uitoefenen en kunnen sporten?
3.
Mocht dat plan er niet liggen ben ik benieuwd of de wethouder wilt nadenken over
het plegen van onderhoud aan dit skatepark.
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Jouw Haarlem

Vorige week is een vergunning verleend voor woningvorming aan Anegang 32.
Tot voor kort was hier op de begane grond een fotowinkel gevestigd. Als er op de begane
grond gewoond mag worden, zal dit het eerste pand zijn waar de mag in de Anegang.
Daarom heeft Jouw Haarlem de volgende vragen aan het college:
-Klopt het dat er voor de begane grond Anegang 32 vergunning afgegeven is om te wonen?
-Zo ja, hoe staat het met de afspraak uit het 'Convenant Binnenstad' dat inkrimping van het
winkelbestand goed begeleid moet worden zodat de binnenstad een aantrekkelijk
kernwinkelgebied blijft? Zijn er bijvoorbeeld afspraken over het blinderen van de ramen,
waardoor het pand een gesloten karakter krijgt, zoals met meerdere winkelpanden in de
Cronjé gebeurd is?
-Gezien de leegstand in de binnenstad; verwacht het college dat er meer aanvragen tot het
omvormen van winkels naar woningen binnenkomen, of zijn deze al binnengekomen?
-Wat is het beleid ten opzichte van dit soort aanvragen om winkels in woningen te
veranderen?
-Is het college het met Jouw Haarlem eens dat het uiterst voorzichtig moet zijn met het
verlenen van soortgelijke vergunningen als voor Anegang 32?
Trots Hlm
De nieuwe Omgevingswet die op 1 januari 2023 van kracht moet gaan, moet
worden uitgesteld. Daarvoor pleiten ambtenaren en andere uitvoerders die
met de wet aan de slag moeten tegenover Nieuwsuur.
Wat vindt het college doorgaan of uitstel. Is Haarlem er op tijd klaar voor of niet?
VVD
Naar ik heb begrepen vissen diverse sportverenigingen dit winterseizoen achter het net bij de huur
van de Spaarnehal voor het inplannen an zaalcompetities. De reden daarvoor is gelegen in een
toenemende vraag van Triple Threat. Bovendien is gebleken dat Triple Threat geen gebruik maakt
van de horecagelegenheid in de Spaarnehal. De bestaansmogelijkheden van de pachter aldaar
komen hierdoor op losse schroeven.
• Wat zijn de criteria die zijn toegepast bij het bepalen wie dit seizoen gebruik mag maken van de
Spaarnehal?
• Zijn de belangen van de pachter daarbij meegewogen?
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•

Op welke wijze denkt het College de sportverenigingen die buiten de boot vallen alsnog te
kunnen faciliteren?

Trots Hlm
Overmorgen treedt de wet verplaatsing bevolking in werking.
Heel veel verantwoordelijkheid en bevoegdheid komt dan bij de burgemeester te liggen.
Heeft het college/ burgemeester al een idee of besprekingen of instructies welke
(bevolkings)groepen straks met deze wet van doen zullen krijgen?
Zo ja, welke groepen of personen.?
De burgemeester kan in zijn gemeente met betrekking tot de verplaatsing van bevolking bij
verordening gedragsregels en andere voorschriften vaststellen. Hij kan in bijzondere gevallen bevelen
geven.
Welke gedragsregels en bevelen wil de burgemeester gaan geven, waar moeten we aan denken?
Hoe wil de burgemeester bevolkingsgroepen gaan transporteren? Per trein of lopend of met bussen
?
De burgemeester mag ook mensen of bedrijven vorderen hun pand te verlaten, aan welke panden en
huizen wordt gedacht, wil de burgemeester echt gaan vorderen of gaat hij dit weigeren?
"Onze Minister van Binnenlandse Zaken of een door deze aangewezen autoriteit kan in het belang
van de volksgezondheid, dan wel met het oog op de gezondheid, de leeftijd of het gedrag van de
verplaatste persoon, aan deze, en zo nodig ook aan degenen die met hem samenwonen, een
bijzondere verblijfplaats aanwijzen en het verblijf aldaar aan voorschriften onderwerpen."
wil de burgemeester de wet verplaatsing bevolking ook gaan gebruiken voor bijvoorbeeld
coronamaatregelen ?
De straffen voor niet meewerken zijn 4 maanden cel, wil het college en burgemeester echt eigen
bewoners van de gemeente Haarlem de cel in hebben ?
Trots Hlm
Ons bereiken signalen dat mensen die zich aangemeld hebben om Oekraïners op te vangen al 3
maanden niks horen of geen Oekraïners krijgen, aan de andere kan opname in een gemeente
verplicht worden.
Hoe is de situatie in Haarlem? Is het college het met Trots Haarlem eens dat wel beter eerst kunnen
opvangen bij mensen die vrijwillig een opvang aanbieden, dan verplicht aanwijzen en eventueel
vorderen van plekken en gebouwen ?
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