
Ingediende raadsvragen tbv vragenuur 28 mei 
 
SP Sibel Ozogul 
Bij de rondvraag van 13 mei 2020 heeft de fractie van de SP een vraag gesteld over de weigering van 

de voedselbank om een gezin in de gezinsopvang, die honger heeft en niet genoeg inkomen om zelf 

voldoende eten te kunnen kopen, te weigeren te ondersteunen met een voedselpakket. 

Mijn collega Corine Eckhard heeft contact opgenomen met de voedselbank om op basis van het 

antwoord van de wethouder alsnog ondersteuning voor dit gezin te vragen. Helaas hebben wij 

opnieuw een weigering van de voedselbank ontvangen. Deze keer is de weigering gebaseerd op het 

feit dat dit gezin geen recht op een uitkering heeft en dat zij daarom dan ook geen voedselpakket 

kunnen geven. 

Ik heb daarom de volgende vragen aan de wethouder: 

1.      Ik wil graag van de wethouder weten wat zij daarvan vindt?  

2.      Ik wil graag weten of de wethouder vindt dat de voedselbank dit soort besluiten mag nemen? 

Vooral ook omdat dit besluit behoorlijk politiek is en een gevolg is van het toepassen van de  

koppelingswet op mensen die niet terug kunnen naar hun eigen land. 

3.      De voedselbank is een particuliere instelling die gratis huisvesting van de gemeente ontvangt. 

 Zijn er voorwaarden aan deze subsidierelatie gesteld? En gaan die voorwaarden ook over wie 

 er wel of niet ondersteund wordt? 

4.      Omdat er hier sprake is van een gezin met een klein kind, wil ik graag weten of de rechten van 

het kind hier wel voldoende gewaarborgd worden door de gemeente?  

 
Trots Hlm Jac Amand 
 

1. Kunnen de handhavers in Haarlem ook uitgerust worden met wapenstok en of pepper-spray 
2. Geldt het fietsenplan enkel voor de binnenstad? waarom niet voor de Cronjéstraat? 
3. BAM legt beslag bij afvalbedrijf AEB Amsterdam. Heeft dat gevolgen voor Haarlem 
4. De horeca start op. Gaat de gemeente maatregelen treffen als er een overtreding is ? 
5. Kunt u een financieel overzicht geven van de gevolgen van de corona crisis. 

 
Aangekondigd door Trots Hlm: 
Een vraag over lokaal aanbesteden binnen de gemeente Haarlem 
 
 
HvH Louise van Zetten 
In het nieuws (eenvandaag ) was dat 40 afdelingen van het CDA zich verzetten tegen het standpunt 
van de partijtop over vluchtelingenkinderen in Griekse opvangkampen. Die afdelingen willen wel 500 
weeskinderen opnemen, 
Uitgebreid in beeld kwam onze burgemeester met een verhaal over de symboolwaarde van 
kwetsbare kinderen, en het tonen van barmhartigheid. Heel mooi van deze CDA ers om te kunnen 
laten zien hoe zij zich verhouden tot hun partijtop. 
 
1.     Sprak onze burgemeester in het tv programma 1vandaag als CDA prominent Jos Wienen of als 
burgervader van alle Haarlemmers? 
a.     Indien als CDA prominent gesproken: gaat de burgemeester, om zijn barmhartigheid te tonen en 
het goede voorbeeld te geven persoonlijk een weeskind adopteren? 
b.     Indien als burgemeester gesproken : gaat de burgemeester, om zijn barmhartigheid te tonen en 
het goede voorbeeld te geven persoonlijk een weeskind adopteren? 



2.     Indien als burgemeester gesproken:  Gaat onze burgemeester nu op kosten van alle 
Haarlemmers een werk van barmhartigheid verrichten en in het kielzog daarvan de CDA top onder 
druk te zetten? 
3.     Acht u het een taak van de burgemeester om op deze manier politiek te bedrijven? 
 
Jouw Haarlem 
 
Nieuwe steunmaatregelen 
De Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo1) wordt met drie maanden 
verlengd tot eind augustus (Tozo2). Het belangrijkste verschil tussen Tozo1 en Tozo2 is dat bij de 
laatste het inkomen van de partner meeteelt. 
1. Moeten mensen die in aanmerking kwamen voor Tozo1 en Tozo2 aanvragen, een volledig 

nieuwe aanvraag indienen of wordt alleen gevraagd naar de nieuwe info die bij Tozo 1 niet 
opgegeven hoefde te worden zoals het inkomen van de partner? 

 
Uitrusting handhavers 
1.   Wie is er verantwoordelijk voor de uitrusting van Boa's 
 
 
 


