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Kernboodschap  Het ministerie van VWS heeft een verzoek ontvangen waarin wordt verzocht om 

openbaarmaking van documenten over door gemeenten aangeleverde informatie 

inzake thuis- en dakloosheid. Dit verzoek is ingediend op grond van de Wet 

openbaarheid van bestuur (Wob). Omdat de gemeente Haarlem één van de 

gemeenten is die informatie heeft aangeleverd is de gemeente Haarlem in de 

gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen over het al dan niet openbaar 

maken van die informatie. De aangeleverde informatie betreft een concept plan 

van aanpak met extra maatregelen tegen dak en thuisloosheid. Het is een concept 

omdat het in zeer korte tijd opgesteld moest worden en er onvoldoende 

gelegenheid was voor goede afstemming met de regiogemeenten en 

zorgaanbieders. Ook speelt mee dat er vooraf geen duidelijke doelstellingen 

vanuit het Rijk zijn aangegeven en toen, en nu, niet bekend is of er extra financiële 

middelen vanuit het Rijk beschikbaar komen. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie. 

 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

n.v.t 

Besluit College  

d.d. 14 april 2020 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. Om als zienswijze ten aanzien van het bij het ministerie van VWS ingediende Wob-

verzoek in te brengen dat wordt ingestemd met de openbaarmaking van de door 

de gemeente Haarlem aangeleverde informatie inzake thuis- en dakloosheid. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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1. Inleiding  

Op 10 december jl. heeft de gemeente Haarlem een bericht ontvangen van de staatssecretaris van 

VWS over de aanpak in de komende periode om het aantal dak- en thuislozen in Nederland fors 

terug te dringen. De staatssecretaris van VWS heeft aan alle centrumgemeenten gevraagd samen 

met relevante partijen in de regio vóór 1 februari 2020 de regionale opgave in kaart te brengen. 

Daarnaast is aan centrumgemeenten de vraag voorgelegd wie in 2020 wil starten met het nemen van 

extra maatregelen. Van de centrumgemeenten die dit betreft is om een aanvullend plan van aanpak 

verzocht, eveneens in te dienen vóór 1 februari 2020. Door de korte termijn was goede afstemming 

met de regio en zorgaanbieders niet mogelijk. De gemeente Haarlem heeft daarom een concept plan 

van aanpak ingediend. In een later stadium wordt het plan verder geconcretiseerd en waar nodig in 

overleg met regiogemeenten en zorgaanbieders bijgesteld.  

 

Het ministerie van VWS heeft onlangs een verzoek ontvangen waarin wordt verzocht om 

openbaarmaking van documenten over door gemeenten aangeleverde informatie inzake thuis- en 

dakloosheid. Dit verzoek is ingediend op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Omdat 

de gemeente Haarlem ook informatie heeft aangeleverd in het kader van een plan van aanpak inzake 

thuis- en dakloosheid is de gemeente Haarlem op 20 maart 2020 in de gelegenheid gesteld om een 

zienswijze in te dienen over al dan niet openbaarmaking van die informatie. De zienswijze moet 

uiterlijk op 17 april 2020 worden gegeven. Als het college van B&W instemt met het openbaar maken 

van de stukken zijn de aangeleverde documenten binnen enkele weken openbaar. 

 

2. Besluitpunten college 

Het college van burgemeester en wethouders besluit om:  

1.Als zienswijze ten aanzien van het bij het ministerie van VWS ingediende Wob-verzoek in te 

brengen, dat wordt ingestemd met de openbaarmaking van de door de gemeente Haarlem 

aangeleverde informatie inzake thuis- en dakloosheid. 

 

3. Beoogd resultaat 

Het openbaar maken van de aangeleverde stukken inzake dak- en thuisloosheid.  

 

4. Argumenten 

1. Geen grondslag om stukken (gedeeltelijk) niet openbaar te maken. 

In de aangeleverde informatie zitten geen bedrijfsgevoelige gegevens of geen gegevens die aan de 

persoonlijke levenssfeer van personen raakt. De openbaarmaking heeft niet tot gevolg dat de 

gemeente of derden onevenredig worden benadeeld (of bevoordeeld) in hun belangen. Inhoudelijk is 

er dan ook geen grondslag om niet in te stemmen met openbaarmaking van de informatie.  
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5. Risico’s en kanttekeningen 

1.Het plan van aanpak is nog concept. 
Het plan van aanpak, waarin extra maatregelen zijn opgenomen, is in zeer korte tijd opgesteld, en 

zonder duidelijke doelstellingen vanuit het Rijk. Het ministerie van VWS heeft geen toezeggingen 

gedaan dat er vanuit het Rijk extra geld wordt vrijgemaakt om de plannen te realiseren. Als gevolg 

van de krappe planning vanuit het ministerie was het niet mogelijk om het plan van aanpak vóór 1 

februari aan te bieden aan het college.  Het werd wel van belang geacht om gebruik te maken van de 

mogelijkheid om een plan in te dienen waarin extra te nemen maatregelen worden voorgelegd aan 

de minister. Er is daarom een concept plan van aanpak ingediend bij het ministerie van VWS, onder 

voorbehoud van latere goedkeuring door het college over te treffen extra maatregelen. In het 

concept plan is ook aangeven dat wij in een later stadium het concept plan graag verder 

concretiseren. Het plan kan pas geconcretiseerd worden als de doelstellingen van het ministerie 

duidelijk zijn. Als er geen geld of een gedeelte van het geld beschikbaar wordt gesteld, kunnen de 

voorstellen in het plan van aanpak (gedeeltelijk) niet worden uitgevoerd. Als de kaders vanuit het Rijk 

duidelijk zijn, wordt het definitieve plan alsnog voorgelegd aan het college van B&W. De verwachting 

is dat rond de mei circulaire zowel de kaders van het ministerie VWS bekend zijn als het beschikbare 

budget.  

6. Uitvoering 

Na het besluit van het college wordt de zienswijze aan het ministerie kenbaar gemaakt.  

 

7. Bijlagen 

1. Zienswijze Haarlem 

2. Aanvullende maatregelen maatschappelijke opvang 2020-2021 

3. Format cijfers 

4. E-mail reminder aanleveren gegevens  

 

 

 

 


