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Ontv. bew.

Paraaf afgedaan

Geacht College,

In het Haarlems Dagblad van vrijdag 28 januari jl. was in het artikel
•Woningbouwvereniging Ymere lapt het project preventie h^isuitzet ing aan zijn laars
te lezen dat Ymere weinig zou doen aan het voorkomen van huisuitzettingen. Het
rolleae heeft maart 2010 een nieuw convenant met de Haarlemse
woningbouwcorporaties en de GGD gesloten teneinde huisuitzettingen Je voorkomen.
Saarby zou het accent komen te liggen op 65-plussers en gezinnen met kinderen.
Het concrete geval waar in het bovengenoemde artikel sprake van is voldoet aan drt
cr^eSum. Bij navraag bij Ymere op dinsdag 1 februari jl. blijkt dat de huurder met door
Ymere benaderd is om een betalingsberegeling te treffen. Sterker nog, de
deurwaarder is na drie maanden huurachterstand ingeschakeld, die boeven de
huuïTriJs ook nog eens 900 euro voor zijn eigen diensten vroeg. Hierdoor kwam de
huurder nog meer in de problemen.

De PvdA wil u hierover enkele vragen stellen:

1) Hoe staat het momenteel met het 'Convenant Preventie Huisuitzettingen
Haarlem' en wanneer kunnen we als Raad een evaluatie van het convenant

SreTb i jumeer gevallen bekend zoals beschreven in het bovenstaande
artikel? Zo ja, wat gaat u als college doen om de partners die het convenant
ondertekend hebben hun afspraken na te laten komen?
Hoe staat het met de uitvoering van de motie 'geen kind uit huis die bij de
begrotingsbehandeling in 2010 raadsbreed is aangenomen?

4) Staat het onderwerp 'huisuitzettingen' regelmatig op de agenda bij overleg
tussen de wethouder en de woningbouwcorporaties?

3)

Namens de fractie van de Partij van de Arbeid,

Moussa Aynan



Gaarne in proces nemen en registreren.

m.vr.gr.

Caria van Esveld

Van: Moussa Aynan [mailto:moussa.aynan@gmail.com]
Verzonden: vrijdag 4 februari 2011 12:28
Aan: Griffiebureau
Onderwerp: Schriftelijke vragen Huisuitzettingen

Geachte griffie.

Hierbij wil ik namens de fractie van de PvdA schriftelijke vragen indienen

aangaande huisuitzettingen in Haarlem.

Wilt u zo vriendelijk zijn om voor verdere verspreiding richting college en raad te
zorgen.

Met vriendelijke groet,

Moussa Aynan

06 3003 9090
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Onderwerp: Schriftelijke vragen Huisuitzettingen

Geachte griffie,

Hierbij wil ik namens de fractie van de PvdA schriftelijke vragen indienen
aangaande huisuitzettingen in Haarlem.

Wilt u zo vriendelijk zijn om voor verdere verspreiding richting college en raad te zorgen.

Met vriendelijke groet,

Moussa Aynan
06 3003 9090


