
Vragen vragenuurtje  voorafgaand aan commissies op 12 november 

 
1. CU - Snoek 

over het wegsturen van mensen in de wachtrij bij milieuplein Spaarnelanden vanwege sluitingstijd.  

 
2. SP - Meijs 

Op woensdag is, met enige vertraging, de opvang voor daklozen op de aurora vrijgekomen. 

- Hebben alle daklozen nu een plek om overdag naar binnen te gaan? 

- Is er nu voor alle daklozen in Haarlem plek om te slapen, zijn er geen wachtlijsten meer? 

- Is de opvang nu ook open voor mensen die normaal geen recht hierop hebben, zoals bijvoorbeeld 

geschorsten, conform de oproep van de regering? 

- Wanneer een handhaver (in de avond) een dakloze laat vertrekken van een plek waar hij niet mag 

slapen, kan de handhaver geen hulp inschakelen om deze persoon een slaapplek aan te bieden. Dat is 

natuurlijk geen oplossing, eventuele overlast verplaatst zich, en de dakloze heeft geen slaapplek. Is het 

college bereid hier verandering in aan te brengen? 

 
3. Trots Hlm - Wienen 

Wij hebben inhoudelijke de mededeling gekregen, dat de Corona Spoedwet ( TWM Covid-19 ) per 23-11-

2020 in werking treedt. 

- Zijn er signalen, concrete maatregelen te verwachten, die op korte termijn aanscherping betreffen van 

de handhaving? 

- Zo ja, welke? 

- Kan de gemeente en haar bestuur haar beleidstaken nog uitvoeren? 

- Er kunnen regionale verschillen optreden per veiligheidsregio. Zijn er signalen dat forensen hier last van 

gaan krijgen? Zo ja welke? 

4. VVD – Snoek 
In het verleden is er door de gemeenteraad gekozen om zoveel mogelijk ondergrondse containers te 

plaatsen. Het valt de VVD op, dat er steeds meer bovengrondse containers worden geplaatst. 

-     Is er sprake van een beleidsverandering en wanneer is de raad daarover dan geïnformeerd? 

5. GLH – Berkhout  

Over artikel in HD vanmorgen over Green Wave: een prachtig initiatief om een boot te bouwen die het 

vervoer van pakketjes etc vanuit Waarderpolder naar het centrum kan verzorgen:  

-     kan de wethouder uitleggen waarom de Green wave nu niet in Haarlem gaat varen, terwijl dat toch  

       uitstekend zou passen in het initiatief GDZES ? 

 

6. JH – Berkhout  

Er wordt in de stad flink verbouwd. Bij deze (ver)bouwprojecten komen bijvoorbeeld  loodgieters en 

electriciens die voor hun werk afhankelijk zijn van hun busje.  

-     Is het mogelijk dat zelfstandig ondernemers zoals loodgieters en elektriciens die voor hun  

      werkzaamheden terstond de beschikking over hun busje moeten hebben, een tijdelijke ontheffing 

      kunnen krijgen zodat ze deze in de directe omgeving van de werkplek kunnen parkeren? 

 

 

 

 

 



7. CU (Roduner/ Wienen? Frederiek checkt). 

Door de nieuwe Corona-maatregelen zijn seksinrichtingen voor tenminste twee weken gesloten. Dit voorjaar 

waren ze ook voor langere tijd dicht en bleek dat veel mensen die werkzaam zijn in de prostitutie geen 

beroep konden doen op steun van de overheid. In de Tweede Kamer is een motie ingediend die op brede 

steun kan rekenen waarin de regering wordt gevraagd met gemeenten in gesprek te gaan om kwetsbare 

mannen en vrouwen die werkzaam zijn in de prostitutie zo goed mogelijk te ondersteunen tijdens de tweede 

Corona golf. De ChristenUnie heeft daarom de volgende vragen over de situatie in Haarlem: 

1. Welke mogelijkheden ziet het college om via maatwerkbudget of maatwerkoplossingen de groep 
mannen en vrouwen in de prostitutie te steunen. Volstaat hiervoor het huidige steunpakket en zo nee, 
kan het college het Rijk hiervan op de hoogte brengen?  

2. Heeft het college zicht op de behoefte bij deze doelgroep aan uitstapprogramma’s op dit moment? Wij 
kunnen ons namelijk voorstellen dat in deze tijd die behoefte groter is dan in de afgelopen jaren en wij 
vinden het belangrijk dat deze mensen wanneer ze eenmaal de stap hebben genomen en aangeven te 
willen stoppen niet hiervoor op een wachtlijst komen maar direct worden geholpen. Zijn hiervoor 
voldoende middelen beschikbaar?  

 

8. PvdA Scooters 

- Vanochtend lazen wij in het Haarlems Dagblad dat er een nieuwe elektrische deelscooterdienst in Haarlem  

  actief is en dat er in verschillende wijken deelscooters zijn geplaatst. Waarom is dit niet met de commissie 

  Beheer besproken? 

- Waar staan die scooters geparkeerd? Kan het bedrijf ze overal buiten de binnenstad gratis op de stoep  

  parkeren?  

- Als de scooters gratis door de stad geparkeerd mogen worden, hoe staat dit dan in verband ondernemers 

  die wel voor het parkeren van bijvoorbeeld hun deelscooters moeten betalen? Hierbij speelt het 

  zogenaamde 'level playing field' principe een rol.  

- Hoe wordt er gehandhaafd of toezicht gehouden dat de deelscooters op de juiste plek worden teruggezet? 

- Hoe wordt er gegarandeerd dat de deelscooters veilig over de weg gaan? Zijn er periodieke checks en 

  worden die door het bedrijf of door de gemeente gedaan? 

- Hoe is gekozen voor het bedrijf 'Go Sharing'? Waren er ook andere bedrijven in de running voor dit project? 

 

9. Trots Hlm - Wienen 

Is siervuurwerk toegestaan. 

 

10. VVD – Snoek  

Nog steeds komen er veel klachten uit de stad o.a. uit de Burgwalbuurt en Scheepmakersdijkbuurt over volle 

papiercontainers enz. Is het college daarvan op de hoogte? 

 

11. JH - Snoek 

Klopt het dat er de laatste tijd sprake is van een toename van zwerfafval? Zo ja, wordt er hier actie op 

ondernomen? 

 

12. Trots Hlm – Wienen  

Hoeveel fraude zijn er bekend in haarlem  babbeltrucs whatsapp, zijn er cijfers bekend ? 

 

 

 

 



13. VVD - Botter 

Er is recent veel ophef geweest over Verklaringen die van ouders van leerlingen vragen om homoseksuele 

identiteit af te wijzen. 

-  Zijn er ook Haarlemse scholen, die zo’n verklaring eisen? 

 

14. JH - Wienen 

De Nederlandse BOA Bond en de Nederlandse Politiebond stellen dat de maximale groepsgrootte van twee 

mensen niet zinvol is, en dat men terughoudend zal zijn met handhavend optreden hiertegen. 

-  Hoe staat de Haarlemse handhaving hierin? 

 

15. Trots Hlm – Wienen  

Hoeveel camera's er hangen voor de veiligheid in haarlem,  cijfers alstublieft? 

 

16. VVD – Snoek/ Berkhout  

De aangenomen motie mbt de Ged. Oostersingelgracht veroorzaakt nogal veel commotie in bijv Schalkwijk 

en bij o.a. de Industriekring Haarlem. 

-  Is het college bereid om een pas op de plaatst te maken en de motie voorlopig niet uit te voeren om eerst  

   de plannen in de commissie ordelijk te bespreken? 

 

17. JH – Wienen  

Verschillende gemeenten (Amsterdam, Arnhem, Hillegom, Schiedam etc.) hebben besloten om handhavers 

een 'coronabonus' te geven.  

- Is Haarlem ook van plan een dergelijke bonus te geven? 

 

18. Trots Hlm – Roduner/ Snoek  

Waarom zijn er in het winkelcentrum schalkwijk geen openbare toiletten daar alles gesloten is. Ook voor 

gehandicapten zijn er geen voorzieningen. 

 

19. Trots Hlm – Meijs  

Krijgen statushouders nog steeds voorrang op de huizenmarkt?  

 

20. Trots Hlm – Berkhout  

Komt er een extra fietsenstalling in de binnen stad, het is een rommeltje met de fietsen. 

21. Trots Hlm – Wienen  
Waarom kan de eigenaar van mr. Big geen aangifte doen? 

 
22. Trots Hlm 

Hou vond u de interactiemogelijkheden van de buurtbewoners bij de digitale sessie over domusplus ? 
 
23. Trots Hlm  

Zijn er nog positieve ontwikkelingen in het behouden van huiskamer van Oost ? 


