
Vragen vragenuurtje  voorafgaand aan commissies op 3 december 2020 

 
SP 
Vorige week vroeg de SP of het klopte dat de extra opvang, in de vorm van de Aurora, nu al vol zit. Het antwoord is 
bij het indienen van deze vragen nog niet bekend. Wel hoort de SP dat dit nog steeds het geval is. 

- Wat gaat de wethouder doen met deze situatie? 
Meer specifiek: wat gaat de wethouder doen als iedereen verplicht wordt ( vanwege vorst) om binnen te slapen? 
 
De SP hoort dat mensen die op de (korte) reservelijst staan pas 22:00 naar binnen mogen, en niet mee mogen eten. 
Is de wethouder het met de SP eens dat dit niet conform het beleid is? 
Wat gaat de wethouder doen om er voor te zorgen dat ook mensen op de reservelijst voor 22:00 naar binnen 
mogen? 
 
 

CDA 
De rechter heeft vorige week een uitspraak gedaan tegen een algeheel verbod op het gebruik van 

bestrijdingsmiddelen. Mogen we er vanuit gaan dat de gemeente Haarlem, ondanks deze uitspraak, de huidige wijze 

van onkruidbestrijding handhaaft, namelijk met heet water, hete lucht, veeg- en borstelmachines? 

 

Jouw Haarlem 
-Al zo'n twee weken branden er door heel Haarlem overdag straatlantaarns. Waarom? 

Trots Hlm 
Gaat wethouder Snoek  nog actie ondernemen omtrent de veiligheid in de Nagtzaamstraat 
 

PvdA 

Is het college van B en W ervan op de hoogte dat de Stadsbibliotheek weliswaar per 19 november is heropend, maar 

de openingstijden fors heeft teruggedrongen (Vrij, weekend, maandag dicht)? 

In een brief aan de betrokkenen en abonneehouders schrijft de directeur van de Stadsbibliotheek dat de 

voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van coronabesmettingen een 'enorm' bedrag vereisen, namelijk 7 tot 10 euro 

per persoon. Is het college van B en W op de hoogte gebracht van deze onvoorziene schadepost?  

Gaat de wethouder zich inspannen voor het verkrijgen van de rijkscompensatie op dit gebied? 

De bibliotheek is een onmisbare voorziening in het kader van de strijd tegen ontlezing, de spreiding van kennis en 

tegen analfabetisme en teruglopende taalvaardigheid.  

Vindt het college dat de Haarlemmers ook zicht moeten hebben op een inhoudelijke compensatie in de vorm van 

aanvullende dienstverlening? 

 

Jouw Haarlem 

Gemeenten mogen onkruid weer met gif bestrijden. Hoe staat Haarlem hierin?  

Trots Hlm 

Is het mogelijk als proef fietsenrekken neer te zetten in de cronjestraat. 

Jouw Haarlem 

Klopt het dat de bomenkap t.b.v.  de bouw aan de Vijfhuizerstraat onnodig is?  

Trots Hlm 
vraag 3  mond kapjes plicht in schalkwijk geven de boa,s enkeld waarschuwingen. 
 

 



 

Jouw Haarlem 

Er wordt in de stad flink gewerkt aan onderhoud van gemeentelijk vastgoed zoals het stadhuis en de Amsterdamse 

Poort. In hoeverre worden hierbij Haarlemse bedrijven ingezet? 

Jouw Haarlem 
Aan de Watermeterfabriek wordt momenteel gewerkt. 
Is de nieuwe koper voortvarend te werk gegaan of gaat het om iets anders? 
 
Trots Hlm 
Waarom is er vergunning afgegeven voor de kap van de bomen in de vijfhuizenstraat. 
 
Trots Hlm 
Is het mogelijk gemeentepanden te gebruiken voor huisvesting voor jongeren 
 
Trots Hlm 
Vraag over status vergunning voedselbank,  
 
Trots Hlm 
Bijeenkomst domus plus bijeenkomst Boerhaave wijk, waarom om 1700 uur, kunnen er live vragen gesteld worden n 
wie is er uitgenodigd om daadwerkelijk op de bijeenkomst te spreken in de zaal ? 
 
Trots Hlm 
Stand van zaken rond huiskamer oost 
 
Trots Hlm 
Kabinet verwacht 2021 dat er 27000 statushouders een plek moeten krijgen, wat gaat dat betekenen voor Haarlem.  
 
 


