
Vragenuur 3 juni 2021 
 
PvdA 

1) In berichtgeving in het Financieel Dagblad valt te lezen dat oa Haarlem al op korte termijn 
een opkoopbescherming voor woningen kan invoeren. Klopt deze berichtgeving? 
https://fd.nl/ondernemen/1384833/grote-steden-maken-haast-met-weren-van-
vastgoedbeleggers?fbclid=IwAR23WA6PHIkAgoPE9Wf7BKWE5yCAbl8WZYE7E6_8JyTJy4g8ON
BCaLrAreI  

2) Op welke termijn valt een voorstel van het college hiertoe te verwachten? 
3) Is het college het met de PvdA eens dat een opkoopbescherming in de bestaande voorraad 

zo snel mogelijk ingevoerd dient te worden wanneer wettelijk mogelijk? 
 
 
Trots Haarlem 
Er zijn klachten van omwonenden Spaarne 115 tot 221. 
Waarom wordt er niet gehandhaafd? (Toch erg dat de politie het schoon moet vegen?) 
Er wordt een openbaar toilet van gemaakt.  
Waarom komen er geen hekken en/of een  alcohol- en barbecueverbod? Tevens is er sprake van  
muziekoverlast. 
 
Christenunie 
De ChristenUnie heeft nav onderstaand bericht 
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5234357/coronavaccinatie-gele-boekje-reizen-
vaccinatiebewijs-ggd de volgende vraag:  
Is het college bereid mrt de veiligheidsregio te regelen dat op verzoek van burgers een vaccinatie wel 
kan worden bijgeschreven in het gele boekje zoals in veel andere regio's wel gebeurt? 
 
 
Jouw Haarlem  
Gisteren kreeg de ondernemer van het Salonschip op het Spaarne tegenover de Vomar, de opdracht 
om zijn terras te ontruimen.  
 
-Klopt het dat de ondernemer zijn terras inderdaad moet ontruimen? 
-Zo ja, wat is de reden hiervoor? 
-Bent u het met Jouw Haarlem eens dat het terras, in ieder geval zo lang de coronamaatregelen 
gelden, gedoogd mag worden? 
 
 
Trots Haarlem 
Terugkomend op onbeantwoorde vraag m.b.t. rapport breedplaatvloeren in de Patronaat. 
Inleiding: 
Op 18-3-2021 bespraken we in Commissie Ontwikkeling de financiële situatie rondom De Patronaat. 
Ik stipte het onverantwoordelijk gedrag nogmaals aan 'm.b.t. 2 jaar laten voortbestaan van de 
onveilige situatie m.b.t. beton constructie.  
Wethouder Meijs reageerde hierop ( vanaf 52e min. Video ), dat het om twee parketvloeren gaat. Dit 
is onjuist, want in 2019 bespraken we het rapport Veiligheidsregio, waarin de zorgelijke situatie m.b.t. 
de betonconstructie wordt aangestipt met " code rood ". 
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2021/18-
maart/18:15/18-55-uur-Exploitatie-Patronaat-en-Popcentrum-MTM 
Afgelopen donderdag ( 8-4-2021 ) werd Analyse VTH rapport op de verschillende beleidsvelden 
aangegeven met kleurcodes. Hier staat iets anders m.b.t. betonconstructie Patronaat op blz. 3 in excell 
overzicht: 
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Vragenuur 3 juni 2021 
Binnen het onderzoek ‘toepassen van breedplaatvloeren’ zijn er in Haarlem 3 gebouwen met een 
verhoogd risico.  
1. De parkeergarage onder hert Marsmanplein is in 2020 constructief hersteld. Hier is de 
stempelconstructie verwijderd en dit werk is afgerond. 
 2. *Het Patronaat* en het 3. Cios gebouw hebben beiden een gebruiksbeperking op de betreffende 
vloer.  
Hier is opdracht gegeven voor een nieuw onderzoek met de nieuwe berekeningsmethode. 
*Verwachting is dat er in maart 2021 een rapport komt van een erkend constructiebureau.* 
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-bestuur/2021/08-
april/19:10/Uitvoeringsprogramma-VTH-2021-risicoanalyse-VTH-2021-en-evaluatie-VTH-
2020/20210014639-3-Bijlage-2-Risicoanalyse-VTH-2021-1.pdf 
 
Vraag: 
- Het rapport zou al sinds eind maart jongstleden op bureau gemeente liggen, maar waarom is de 
Haarlemse gemeenteraad hierover niet actief benaderd? 
- Kan u toezeggen, op welke korte termijn wij dit rapport kunnen ontvangen? ( tussen nu en donderdag 
) 
 
Trots Haarlem 
Kan het college toelichting geven op de kosten van het ‘huwelijk’ met ambtelijk Zandvoort? 
(het hoeft de Haarlemmers toch geen tonnen te kosten!) 
 
Trots Haarlem 
Hoe is het gesteld met wachtlijsten voor kinderen in de jeugdzorg? 
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