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Actiepartij 
Wij begrijpen dat horeca ondernemers opnieuw een subsidie (van max. 1.500 euro) kunnen 
aanvragen voor de aanschaf van warmtekussens voor hun terrassen (zie onderstaande link.)  
In dec 2021 stelde AP daar onderstaande technische vraag over. 
Hierover de volgende rondvragen:  
Vraag 1. Klopt het dat aan deze subsidieverstrekking, net als in 2021, geen nadere eisen worden 
gesteld teneinde het gebruik van de (gasgestookte) terrasheaters terug te dringen? 
Vraag 2.  Is het college het met Actiepartij eens dat waar in 2021 (blijkens de antwoorden op 
technische vragen) nog onvoldoende ervaring was opgedaan of deze kussens voldoende warmte 
bieden dat in 2023 toch inmiddels wel het geval moet zijn? 
Vraag 3. Is het college het met Actiepartij eens dat alleen informatieverstrekking door 
warmtecoaches, zonder aanvullende eisen te stellen mbt het terugdringen van het gebruik van 
terrasheaters, de subsidie van warmtekussens onvoldoende bijdraagt aan de verduurzaming van 
terrassen in Haarlem (en daarmee een kans wordt misgelopen)? 
Vraag 4. Is het college bereid bij deze of navolgende subsidies van warmtekussens e.d. wel nadere 
eisen te stellen mbt het terugdringen van (gasgestookte) terrasverwarmers? 

Link naar bericht subsidie: https://haarlem.nl/geld-voor-warmtekussens-de-
horeca?fbclid=IwAR1p1JEXshFOfz7SvLSxda1oiYNxtVMEU9ARsMMm-DgRMyl-xj1Fjw1Q0d4 

Technische vraag d.d. 29 november 2021 
Vraag 1. Teneinde de terrassen daadwerkelijk te verduurzamen: zijn er voorwaarden verbonden bij de 
financieringsregeling van de warmtekussens? Bijvoorbeeld dat wordt afgezien van gebruik van 
buitenhaarden / heaters e.d., cq. dit gebruik wordt teruggedrongen?  
Antwoord: 
Er zijn geen duurzame voorwaarden verbonden bij de financieringsregeling van de warmtekussens. 
Ervaring leert dat het verduurzamen van terrassen geleidelijk gaat. Ondernemers worden door de 
warmtecoaches geïnformeerd over de energieverspilling door (gas)heaters. Vervolgens willen 
ondernemers bij aanschaf van de warmtekussens eerst ervaren of deze voldoende warmte bieden. 
De kussens zijn dus een eerste stap in het verduurzamen van de terrassen. Het op voorhand verbieden 
om heaters te gebruiken verhoogt de drempel over te gaan op de duurzamere warmtekussens. 
 
D66 
Op 15 maart jongstleden vonden er verkiezingen plaats en aan de Kleverparkweg was een tijdelijk 
stemlokaal ingericht. Voor de stroomvoorziening en verwarming van dit stemlokaal werd gebruik 
gemaakt van aggregaten die op fossiele brandstoffen draaiden. Zie foto’s 
 
D66 Haarlem benadrukt het belang van gezonde lucht in Haarlem en het streven naar een snelle 
verbetering van de luchtkwaliteit. Bovendien bevinden we ons in een energietransitie waarbij het 
gebruik van benzine-aggregaten niet meer passend is.  
We hebben dan ook de volgende vragen. 
1. Welke maatregelen overweegt het college om het eigen gebruik van fossiele brandstof-
aggregaten in de toekomst te verminderen en te vervangen door duurzame alternatieven?  
2. Hoe wil het college bijdragen aan de verbetering van de luchtkwaliteit in Haarlem, met name 
tijdens evenementen zoals verkiezingen waarbij tijdelijke locaties worden ingezet? 
3. Hoe zorgt het college ervoor dat toekomstige verkiezingen en andere evenementen in lijn 
zijn met de doelstellingen van de energietransitie? 

https://haarlem.nl/geld-voor-warmtekussens-de-horeca?fbclid=IwAR1p1JEXshFOfz7SvLSxda1oiYNxtVMEU9ARsMMm-DgRMyl-xj1Fjw1Q0d4
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Jouw Haarlem 
Bij de verantwoording over de motie ’Dreef 40: een toplocatie voor 50-40-10’ stelt het college dat 
sociale huur door de toegenomen bouwkosten niet meer haalbaar is op de locatie Dreef 40. Zowel de 
40-40-20 variant, als een variant met 50% sociale huur zouden niet meer mogelijk zijn. ‘Gezien de 
aantrekkende kantorenmarkt is een variant waarbij het kantoorgebouw wordt opgeknapt, 
verduurzaamd en uitgebreid mogelijk wel haalbaar.’ aldus het college. Ook het Haarlems Dagblad 
van maandag 20 maart besteedt er aandacht aan. Jouw Haarlem is onaangenaam verrast door dit 
nieuws en wil er een paar vragen over stellen: 
-Is het college het met Jouw Haarlem eens dat de behoefte aan sociale huurwoningen vele malen 
groter en urgenter is dan de vraag naar kantoorruimte? 
-Is het college het met Jouw Haarlem eens dat Dreef 40 een ideale ontwikkellocatie is voor sociale 
woningbouw? 
-Zo ja, is het college bereid nogmaals gesprekken met de ontwikkelaar te voeren om sociale 
woningbouw op deze locatie te realiseren? En als dat niet lukt om het pand daarvoor aan te kopen? 
 
GroenLinks 
Voor de gezondheid en goede ontwikkeling van jonge kinderen is het belangrijk dat zij regelmatig 
bewegen en weinig langdurig stilzitten. Door te weinig of niet te bewegen gaat de motorische 
vaardigheden achteruit en overgewicht bij kinderen neemt toe. Door de rampzalige inflatie en de 
hoge koopprijzen zijn de ouders niet meer in staat om de activiteiten van hun kinderen zoals sport en 
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muziek te betalen. Gezinnen met een inkomen tussen de  130% en 150%  komen in een armoedeval 
terecht zodat de kinderen niet mee kunnen doen met allerlei activiteiten waaronder sport en cultuur. 
 
GroenLinks heeft hierover ook technische vragen gesteld. Het gaat om ongeveer 909 kinderen die 
buiten de boot vallen om aanspraak te maken op het sport en Cultuur fonds. Dat moet toch te 
overbruggen zijn. Kan gemeente dit aanvullen? 
Binnen de gelden voor kinderarmoede zit momenteel geen ruimte, blijkt uit de technische vragen. 
-Hoe kijkt het college naar deze urgente probleem en de toekomst van deze kinderen? 
-Op welke termijn kan budgettair mogelijk gesteld worden? Om deze nood kreet aan de orde te 
stellen? 
-Is het binnen de gemeente mogelijk om door middel van een apart pasje om het Jeugdfonds sport 
en cultuur ook voor deze groep kinderen tot 18 jaar (13%-150%) beschikbaar te stellen? 
 
Hart voor Haarlem 
Afgelopen woensdag 15 maart waren verkiezingen Provinciale Staten en volgens 
planning  had  vanochtend, maandag 20 maart om 10.00 een zitting moeten zijn van het 
hoofdstembureau om de uitkomst van de stemming op kieskring niveau vast te stellen. In plaats 
daarvan werd er met stembussen gesjouwd en nog driftig geteld, De benodigde stukken ontbraken, 
evenals bij de vorige verkiezingen. Leden van het HSB kwamen voor niks en dropen af.  
Hart voor Haarlem heeft de volgende vragen: 
-Wat is de reden van deze chaos en vertraging?   
-Wat gaat het college doen om dit Haarlemse feest van de Democratie weer op de rails te krijgen?  
-Gaat dit lukken voor de volgende verkiezingen? 
 
Trots Hlm 
Beste college , we hebben weer kunnen genieten van de pre ramadan maaltijd en dus staat de 
ramadan weer voor de deur.  
Een belangrijke periode voor Haarlemmer met het islamitische geloof. 
4 jaar geleden heeft Marokkaanse gemeenschap in Haarlem bij Jos Wienen het verzoek neergelegd 
voor een tweede Marokkaanse moskee dit maal in Haarlem Noord. Kunt u nu 4 jaar later ons 
vertellen over de voortgang ? 
 
Trots Hlm 
De sexuele voorlichting lente kriebels schijnt voor nogal wat ( online) commotie te zorgen. Hoe is het 
in onze gemeente gevallen? 
 
Trots Hlm 
Bij de jaarlijkse bijeenkomst onderwijs hoorde wij als raadsleden vooral de wens bij scholen om bij de 
deelnemende consortiums 1 vaste medewerker te krijgen als aanspreekpunt voor de school. Nu zijn 
de verschillende groepen binnen het consortium vooral nog onderling met elkaar in overleg. 
Hoe kan het college deze wens van de scholen een vaste vorm geven? 
 
 


