
Ingediende vragen raadsvergadering 30 januari 2020 
 

CDA 
Het college stelt voor om voor het Frans Halsmuseum drie scenario’s te ontwikkelen. In elk van de 
scenario’s gaat de subsidie van de gemeente omhoog, terwijl we tegelijkertijd nog een taakstellende 
bezuiniging hebben van 2ME. Om de juiste strategische keuze te kunnen maken, is het noodzakelijk 
om de gevolgen te weten van een gelijkblijvende subsidie.  
 
Is het college bereid om ook een scenario te onderzoeken waarbij de gemeentelijke bijdrage aan het 
Frans Hals museum gelijk blijft? 
 

SP 
Vragen aan wethouder Botter over het gebruik van Big Data in de jeugdzorg  

De SP heeft de volgende vragen, dit naar aanleiding van een artikel in Follow the Money. 

1. Volgens dit artikel is het zo dat privacygevoelige informatie van alle kinderen, dus ook van de 

Haarlemse, wordt vastgelegd in omvangrijke landelijke digitale bestanden, dat deze bestanden 

worden gekoppeld en vervolgens geanalyseerd met behulp van datawetenschap. Dat alles om 

risicogevoelige situaties in kaart te brengen, problemen voor te zijn of op te sporen met behulp 

van daarop getrainde algoritmes.   

Is dit juist?  

Zo ja, vindt de wethouder ook niet dat een dergelijke praktijk dezelfde risico’s met zich mee 

brengt als het computerprogramma SIRI? 

 

2. Doet Haarlem mee aan het “wellbeingwheel”, een tool om het welbevinden van kinderen door 

middel van microdata in kaart te brengen? In het Nederlands is dit computerprogramma vertaald 

als kansencirkel.   

Zo ja, wordt deze kansencirkel door de gemeente Haarlem als een risicotaxatie instrument om 

gevaarlijke gezinssituaties op te sporen of te voorkomen?  

Welke brondata worden gebruikt en welke gekoppeld?  

Zijn de betreffende ouders voorgelicht over dit gebruik van hun persoonsgegevens en die van 

hun kinderen?  

Zo ja, hebben zij daarvoor toestemming gegeven? Is er toestemming van de Autoriteit 

Persoonsgegevens voor het gebruik van de kansencirkel? 

 

3. In de toeslagenaffaire was er ook een signaleringsstelsel dat ouders risicovol maakte. Is de 

wethouder niet bang dat ook de kansencirkel een dergelijke affaire kan opleveren?  

 
SP 
Vragen aan wethouder Snoek over het inenten van iepen tegen de iepenziekte 

In Nederland heerst de iepenziekte, die voor iepen dodelijk is. Iepen kunnen hiertegen worden 

geïnjecteerd en worden dan resistent tegen de ziekte. Veel gemeenten doen dit al. 

1. Is de wethouder het met de SP eens dat het injecteren van iepen goedkoper is dan het 

kappen en het herplanten van nieuwe bomen? 

 

2. Zo ja, heeft de wethouder het voornemen om op korte termijn in elk geval de monumentale 

iepen tegen de ziekte in te enten? 



SP 

Vragen aan wethouder Snoek  

Bijgevoegd vindt u een conceptmotie van de SP. De SP vindt namelijk dat direct omwonenden en 

andere belanghebbenden in staat moeten worden gesteld om hun zienswijze in te dienen bij een 

aanvraag van de gemeente voor een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen. Dit kan door 

aanvragen voor het kappen van bomen rechtstreeks naar deze bewoners en belanghebbenden te 

sturen. Dit is ook in overeenstemming met bepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht. Nu zijn 

deze bewoners en belanghebbenden vaak niet op de hoogte van de aanvragen. 

1. In de laatste raadsvergadering heeft u – naar aanleiding van vragen van de SP- aan Moussa 
Aynan toegezegd met een notitie te komen over het systeem van aanvragen voor het kappen 
van bomen. Wilt u de problematiek die in bijgevoegde conceptmotie aan de orde wordt 
gesteld ook in de toegezegde motie verwerken? Zo ja, dan wacht de SP met het indienen van 
een motie tot de behandeling van deze notitie. 

 

2. Wanneer verwacht u dat de notitie naar de commissie beheer wordt gestuurd? 
 
 
 

PvdA 
https://www.parool.nl/amsterdam/wethouder-ivens-verbod-op-airbnb-lijkt-nu-

mogelijk~be11940e/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=twitter 

Naar aanleiding van bijgevoegd bericht , de volgende vraag: 

 

Deelt het college van Haarlem de opvatting van het college van Amsterdam dat de consequentie van 

de uitspraak van de Raad van State is dat vakantieverhuur in zijn geheel illegaal is zonder 

vergunning? 

 

AP  

t.a.v. Burgemeester Wienen 

Niet voor de eerste keer komen wij middels berichtgeving in HD erachter dat woningen in de 

Waarderpolder op last van de gemeente zijn ontruimd. Zo ook hedenmorgen.  

De afspraak met burgemeester Wienen is dat hij periodiek de commissie Bestuur zou informeren 

over de voortgang van zijn leegveegproject. Helaas worden we opnieuw door de media 

geïnformeerd. 

Uit het bericht van hedenmorgen blijkt dat gedupeerde (van de ruitinslag) een email heeft gestuurd 

naar het college. Actiepartij heeft er meermaals op gewezen dat ontruimingen van woningen, anders 

dan indien het gaat om gevaarlijke en/of sociaal onwenselijke situaties, de sociale controle doet 

afnemen. Nog los van het menselijk leed en particuliere kapitaalvernietiging door de ontruiming zelf. 

Het genoemde gevolg, genoemd in het bericht in het Haarlems Dagblad, is daar een treffend 

voorbeeld van.  

Rondvraag 1: Is het college, is de burgemeester,  van plan deze email te beantwoorden? Zo ja, 

wanneer zal dat gebeuren? 
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Actiepartij heeft middels haar motie opgeroepen tot het leveren van maatwerk aan bewoners in de 

Waarderpolder. Wij begrijpen dat de gemeente in enkele gevallen de begunstigingstermijn heeft 

verlengd.  

Rondvraag 2. Wanneer kan de commissie Bestuur de volgende update, dan wel de eindevaluatie 

m.b.t. het ontruimingsproces ontvangen van Burgemeester met daarin de manier waarop gehoor is 

gegeven aan de motie?  

Rondvraag 3. Is de burgemeester het met Actiepartij eens dat de sociale controle door dit 

ontruimingsbeleid is afgenomen in de Waarderpolder? 


