Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders zoals bedoeld in artikel 41,
eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergadering van de Raad der Gemeente
Leeuwarden
Datum: 27 september 2017
Onderwerp: Brand Wirdumerdijk Leeuwarden

Geacht college,
Op 25 september woedde er een brand op de derde etage van een winkelpand aan de Wirdumerdijk.
Door verslaggevers van Omrop Fryslan is geconstateerd dat de ruimte “vol lag met matrassen”.
Gesproken wordt over huisvesting voor prostitués. Naar aanleiding van een raadsinitiatief mogen
prostitués sinds 2014 niet meer slapen op hun werkkamer.
Naar aanleiding van deze informatie heeft de VVD Leeuwarden de volgende vragen:
1. Hoe wordt het verbod om op de werkkamer te slapen gehandhaafd?
2. Heeft de gemeente in kaart gebracht waar de prostitués sinds dit verbod verblijven? Zo nee
waarom niet?
3. Was de gemeente er van op de hoogte dat op het desbetreffende pand op de Wirdumerdijk
kamerverhuur aan prostitués plaatsvond, iets wat volgens omwonenden alom bekend was.
4. Is het desbetreffende pand recent verbouwd om geschikt te maken voor het gebruik van
kamerverhuur? Zo ja is daarbij ook de brandveiligheid gecontroleerd en is deze als goed
beoordeeld?
5. Gezien de omschreven situatie (80 matrassen en wellicht ook 80 mensen) is er sprake van
een groot gezondheidsrisico voor de hier wonende prostitués en de brandveiligheid in onze
stad. Hoe rijmt u dit met de berustende woorden van wethouder Nicolai die “Prostitutie en
huisvesting zijn een weerbarstig probleem, dat is nu eenmaal zo.’” laat optekenen in de
krant?
De VVD vindt het recente nieuws onbegrijpelijk en zorgwekkend. Daar horen geen berustende
en filosofische woorden bij maar actie.
6. Wat gaat de gemeente naar aanleiding van dit recente nieuws doen?
Begin dit jaar was de VVD de initiatiefnemer van de motie brandmeester waarbij de
brandveiligheid wordt bevorderd door het gebruik van datamining. Hiermee kunnen branden
worden voorspeld en kunnen risicopanden ontdekt worden.
7. Wat is de stand van zaken van de uitvoering van deze motie? Wanneer kunt u dit systeem
inzetten om dergelijke branden in de toekomst te voorkomen?
Wij rekenen er op dat u deze vragen z.s.m. beantwoordt.
Namens de VVD Fractie,
Serge Hollander

