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CU 
De provincie Noord-Holland heeft in het kader van de doelen van Natuurnetwerk Nederland plannen 
om boeren uit de binnenduinrand te verwijderen. Hierover is in onze buurgemeente Velsen veel te 
doen. Nu blijkt er echter ook een Haarlems belang te zijn.  
De koeien die grazen in de Haarlemse Hekslootpolder zijn namelijk van een Santpoortse boer. Als die 
moet stoppen betekent dat dus ook het einde van de koeien in de Hekslootpolder.  
Voorzitter, de ChristenUnie snapt dit niet want het gaat om een klein aantal koeien en zeker niet 
over intensieve veehouderij met megastallen. Waarom zou het extensief houden van koeien in onze 
regio niet samen kunnen gaan met de natuurdoelen zoals dat al jaren zo gaat?  
Daarom zou ik aan de wethouder landbouw, ik neem aan dat dit mevrouw de Raadt is, willen vragen 
wat zij gaat doen om de koeien in de Hekslootpolder te behouden. Heeft zij hierover al gesproken 
met de gedeputeerde van Noord-Holland die verantwoordelijk is voor dit beleid? 
 
Actiepartij 
Hoe kijkt de gemeente naar de kwestie van een 73 jarige man, die een woning bewoond die formeel 
geen woning is. Is het college het met Actiepartij eens dat dit geval een fout in het bestemmingsplan 
betreft, veroorzaakt door een omissie van de plan maker en hoe gaat het college om met de 
opdracht van de rechtbank om een nieuw besluit te nemen in deze kwestie?  
 
Hart voor Haarlem 
Waarom is de bibliotheek al paar weken open om iedereen van boeken te voorzien en de Studiezaal 
van onze Archiefdienst nog steeds gesloten? 
Het onderzoek in onze gemeentelijke archieven wordt zo al weken gefrustreerd, wat is de motivatie? 
Waarom dit verschil? 
 
PvdA 

Het tv-programma Kassa heeft de afgelopen jaren schrijnende voorbeelden over 
tekortschietende hulpmiddelenzorg in beeld gebracht en daar vervolgens een alarmerend 
zwartboek over samengesteld. Afgelopen week werd in beeld gebracht hoe een invalide man 
betrokken raakte bij een ongeluk en zelf opdraaide voor schade aan de door een Noord-Hollandse 
gemeente in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning verstrekte rolstoel. Die bedroeg 
duizenden euro's en is onder invloed van de publiciteit inmiddels kwijtgescholden. 
Naar aanleiding van deze casus de volgende vragen: 

1. Volgens de WMO moet niet de bruikleennemer (de cliënt) zich verzekeren, maar 
bruikleengever (de gemeente). In veel gevallen kiezen gemeenten dan voor een verzekering 
met een WA-dekking, waardoor schade door 'eigen schuld of oneigenlijk gebruik' door de 
gebruiker niet is gedekt. Is de gemeente Haarlem via een cascoverzekering gedekt, en dus de 
bruikleennemer ook? 

2. Hebben zich in Haarlem ook dergelijke zaken afgespeeld? Hoe vaak? Wat was daarbij de 
praktijk? 

In een aantal gebakken kan een cliënt de beschikking krijgen over een pgb (persoons gebonden 
budget} waarmee hij/zij zelf verantwoordelijk wordt voor reparatie en onderhoud van een via die 
weg aangeschafte rolstoel. Daarmee is de gebruiker ook zelf verantwoordelijk voor verzekering en 
onderhoud, ook na schade. Dus moet hij/zij zelf een cascoverzekering regelen. De gevolgen van deze 
situatie kunnen personen met een beperking zwaar mentaal belasten, bij voorbeeld omdat het lastig 
kan zijn om je voldoende te verzekeren. 

3. Is de wethouder het met de PvdA eens dat er geen rolstoel naar een behoeftige burger kan 
zonder dat deze door de gemeente volledig verzekerd is - dus ook casco? 

4. Is de gemeente bereid deze gewenste benadering in alle dergelijke gevallen door te voeren? 
  
Jouw Haarlem 
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De afwatering op de Bolwerken lijkt onvoldoende waardoor verschillende plekken erg modderig 
worden. Herkent het college dit beeld? Zo ja, is ze van plan hier actie op te ondernemen? 
 
Trots Hlm 
Waarom krijgt meneer de woonbestemming niet rond. Alle bedrijfspandjes in de Leidsebuurt zijn 
weggejaagd, nu wil iemand er leuk wonen. Waarom wordt dat tegengehouden. 
Wie heeft dat besluit genomen en waarom gaat de gemeente nu in ene naar de Raad van State op 
het laatste moment. 
 
Actiepartij 
Op het formulier wordt als basisvoorwaarde voor registratie gegeven dat de boom minimaal 80 jaar 
oud is. Bij de bespreking van de bomenverordening de wens heeft uitgesproken ook bomen van 
minimaal 50 jaar oud te beschermen. 
Het formulier is nu alleen door 'uitprinten, invullen, scannen, mailen’ in te dienen. Het lijkt ons beter 
om ook digitale indiening mogelijk te maken middels een online formulier. 
- Wanneer wordt het bomenformulier aangepast op: 
a. Minimaal 50 jaar oude bomen aanmelden? 
b. Digitale indiening? 
 
Hart voor Haarlem 
In de Volkskrant van vanochtend staat een opiniestuk van burgemeesters met een oproep aan het 
college om het Coronabeleid te herzien. Ondertekend door 31 burgemeesters. 
Vraag: Waarom ontbreekt Haarlem bij deze bestuurlijke noodkreet aan het kabinet? 
Hoe is het mogelijk dat Jos Wienen geen mede-ondertekenaar is? 
 
Jouw Haarlem 
Een 73 jarige man woont al jaren in een pand waar geen woonbestemming op zit. De gemeente 
schijnt de aanvraag voor woonbestemming op het pand afgewezen te hebben. 
Klopt het dat de aanvraag voor woonbestemming inderdaad afgewezen is? 
Zo ja, is het college bereid naar de zaak van meneer te kijken en waar mogelijk maatwerk te leveren, 
en de woonbestemming die al jaren praktijk is, te legaliseren? 
 
 
Jouw Haarlem 
Een tijd geleden zegde wethouder Botter ons toe, dat de missende staak op de Amsterdamse Poort 
teruggeplaatst zou worden. Die toezegging is helaas nog niet nagekomen. Gaat dat nog gebeuren? 
 


