
 

 

 

 

ARTIKEL 38 VRAGEN Onbeantwoorde vragen  

 

Geachte griffier, 

 Helaas heeft wethouder Meijs in de Commissie samenleving 4 juni j.l. 

nauwelijks antwoord gegeven op de vragen die Trots Haarlem heeft gesteld 

n.a.v. het via een wob verzoek boven water gekomen document  ‘Aanvullende 

maatregelen maatschappelijke opvang’.  

Omdat mijn spreektijd voorbij was kon ik dat gisteravond in de 

commissievergadering niet een 2e keer vragen.  

Daarom zijn hier de niet- of niet volledig beantwoorde vragen met het verzoek 

aan de wethouder deze alsnog langs deze weg te beantwoorden: 

Vraag 4 en 5 mogen technisch beantwoord worden ivm de snelheid. Wij gaan 

er vanuit dat deze art 38 vragen ruim binnen de officiele tijd beantwoord kunnen 

worden. 

  

1 Kunnen we dit beleid waarbij niemand op straat hoeft te slapen – inclusief de 

daklozen die van buiten de regio Haarlem komen, onder dit oplopende verlies 

nog volhouden? - Een eenmalig plotseling binnengekomen douceurtje van 2 x 

2,4 miljoen biedt geen structureel soelaas. Kunt U aangeven waaraan dat 

besteed zal worden? 

  

2. Kan/wil de wethouder actief actie ondernemen om de uitgaven voor Schiphol 

drastisch terug te brengen? 



  

3. Is de wethouder bereid om uit Haarlem afkomstige daklozen voorrang te 

geven bij de uitstroom naar beschikbaar komende huisvesting binnen Haarlem? 

Zo ja, hoe gaat U dat bewerkstelligen? Zo nee waarom niet? 

  

4. Wat zijn de meest recente cijfers m.b.t. de aantallen daklozen van binnen de 

regio Haarlem versus het aantal dat van buiten de regio Haarlem komt. 

  

5 Vallen statushouders afkomstig uit een asielzoekerscentrum ook binnen de 

categorie bewoners van instellingen?  

  

6. Zijn er al concrete plannen voor een nieuw onafhankelijk onderzoek naar het 

functioneren van HVO Querido? 

 

7. Wat gaat het college en griffie doen aan het feit dat gestelde vragen in een 

commissie vaak niet volledig in de eerste termijn, maar ook niet in de tweede 

termijn beantwoord worden, maar het opnieuw herhalen van de vragen wel van 

de spreektijd van het raadslid afgaan. Is er een mogelijkheid dat de griffie en 

voorzitter in de zaal beter noteren welke vragen gesteld worden en beter 

opletten of de vragen beantwoord worden en zo niet ze automatisch binnen 

een week schriftelijk beantwoord worden? 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Sander van den Raadt en Vera Verhagen (Trots Haarlem) 

 


