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4
Vragenuur
De volgende vragen zijn ingediend door dhr. Boeder, CDA:
‘Het Manpadlaan dossier bevat een groot aantal geheimhoudingen, documenten en vergaderingen.
Door het openbaarmaken van de cijfers in het rapport RHO 15 september 2021 en de
beraadslagingen in de commissie van 14 en 25 oktober 20121 is er geen aanleiding om de
geheimhoudingen te handhaven. Door de geheimhoudingen is er geen openbaar debat mogelijk.
Is het college bereid om een chronologische inventarisatie beschikbaar te stellen van
a. de (delen) geheime documenten en vergaderingen;
b.geheimhoudingen opgelegd door het college, bekrachtigd door de raad;
c.geheimhoudingen opgelegd door de raad;
d.een advies aan de raad tot opheffing van de geheimhoudingen of gedeeltelijk, en voor zover dat
volgens het college niet gewenst is, na vervulling van welke voorwaarde wel tot opheffing kan
worden besloten.’

6
Definitieve samenwerkingsafspraken MRA
De vragen van de commissie Middelen van 17 november jl. zijn door het college schriftelijk
beantwoord. De beantwoording is toegevoegd aan de vergaderstukken.

15
Wat verder ter tafel komt
De volgende vragen zijn aangemeld door dhr. Rocourt, D66:
‘Uit de media (!) vernamen wij dat alle Heemstedenaren gevraagd worden mee te denken over
opvanglocaties voor statushouders. De gemeente Heemstede wil op korte termijn 15 tot 20 extra
statushouders huisvesten.
In lijn met onze eerdere schriftelijke vragen en recente motie samen met CDA, zult u begrijpen dat wij
verheugd zijn dat Heemstede de morele plicht voelt en een steentje wil bijdragen aan de noodoproep
om extra opvangplekken beschikbaar te maken. Zo helpen wij de doorstroming in de azc's en meer
ruimte beschikbaar te maken om vluchtelingen op te vangen en geven wij hen een nieuw thuis. Wij
hebben al eerder 40 statushouders binnen de gemeente geholpen. Daar komen er nu dus misschien
een twintigtal bij. Als D66 zeggen wij: welkom.
Vraag: Zijn er al suggesties binnengekomen voor deze opvang? Heeft het college zelf al een idee wat
waar realiseerbaar is? Of wacht u liever af wat er op donderdagavond 2 december uit de online
bijeenkomst met bewoners naar voren komt?’

