Vragenuur 8 april 2021
Trots Haarlem
Op de oproep voor de vaccinatie staat niet wat je ingespoten krijgt
--waarom wordt er verschil gemaakt in leeftijd? b.v. 60 jarigen krijgen dan niet het vaccin 70 jarigen
wel.
VVD
Is de wethouder bekend met de huidige situatie omtrent het te plaatsen bushokje aan de
Rollandslaan? Is de wethouder er bekend mee dat in het huidige ontwerp een té groot bushokje is
ingetekend? Is de wethouder bereid om met de bewoners samen te kijken naar een oplossing?
Bijvoorbeeld door het bushokje te verkleinen of door een bankje aan te leggen zoals initieel is
gevraagd door de commissie?
SP
Op de site van het Haarlems Dagblad lezen wij afgelopen zaterdag dat er een man die dakloos is en
verbleef in bij het Leger Des Heils is geschorst omdat hij het woord "reet" heeft gebruikt. Hij is voor
twee weken geschorst en heeft een time-out plek gekregen bij het RIBW. Daar is hij opnieuw voor
twee weken geschorst omdat hij de volgend ochtend niet om 9 uur de straat is opgegaan. In
hetzelfde krantenbericht stond ook dat u zich zou laten informeren over de situatie.
1. Kan de wethouder ons vertellen waarom er bij het Leger des Heils voor twee weken geschorst
wordt voor het gebruik van dit woord?
2. Kan de wethouder ons vertellen waarom u tegen ons zegt in de
commissie/gemeenteraadsvergaderingen dat er i.v.m. de corona-maatregelen geen daklozen
overdag op straat hoeven te verblijven en dat nu blijkt dat mensen op een time-out plek toch de
straat op moeten overdag?
3. Kan de wethouder ons vertellen hoe het komt dat er bij het RIBW dan toch voor twee weken
geschorst wordt wegens het overdag verblijven in de instelling?
4. Ook willen wij graag weten hoe het komt dat deze instellingen een schorsing kunnen opleggen van
twee weken terwijl in het handboek als maximum een periode van 10 dagen schorsing staat voor een
zeer ernstig vergrijp c.q. geweldsincident?
5. En tot slot willen wij graag van u weten hoe het kan dat u zich op vrijdag of zaterdag zegt te laten
informeren maar dat u tot op vandaag niet heeft ingegrepen in deze maatregelen van de
maatschappelijke instellingen waardoor deze kwetsbare daklozen al dagen en nachten op straat
moet leven.
Trots Haarlem
de geestelijke gezondheid van jongere is daar in Haarlem een toenamen van?
Hart voor Haarlem
De kinderboerderij in de Haarlemmer Hout is alweer maanden gesloten. Daardoor is de naastgelegen
speeltuin ook ook buiten bereik van veel kinderen gekomen.
Ziet het college een mogelijkheid om in ieder geval de speeltuin weer open te stellen?
Trots Haarlem
Klacht van kleine ondernemers: Ze kregen eerst een toeslag nu de omzet minder is krijgen ze niets,
wat is hier de reden voor?
Hart voor Haarlem
De Centrale Bibliotheek in de binnenstad houdt de poort al maanden gesloten. Achter de poort is een
prachtig plein, waar ook kinderen veilig kunnen spelen.
Kan het college in ieder geval het plein weer bereikbaar maken voor onze bewoners ?
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Trots Haarlem
In het Reinaldapark worden nieuwe bomen gepland en wordt het onderhoud nu beter gedaan de
andere zijn allemaal dood gegaan

