
 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden 

Stadhuis, Grote Markt 2  Haarlem - Telefoon 14023 

 

 

 

Geachte commissieleden, 

 

Met deze informatiebrief breng ik u op de hoogte van de voortgang in de uitvoering 

van het project realisatie Skaeve Huse in Haarlem. Deze toezegging heb ik u gedaan 

op 24 mei 2017. 

 

Het project Skaeve Huse richt zich op een (beperkte) groep langdurig dak- en 

thuislozen die als gevolg van chronische psychische en gedragsproblemen, vaak 

gecombineerd met langdurige verslavingsproblemen, redelijkerwijs nooit meer in 

staat zullen zijn om regulier in de samenleving te wonen en functioneren.  

Het project om te komen tot Skaeve Huse in Haarlem heeft een eerste fase gekend 

waarin een visie is opgesteld. Hierin is beschreven welke opzet we in Haarlem 

verkiezen (internationaal kennen Skaeve Huse diverse verschijningsvormen), welke 

doelgroep we daarvoor in beeld hebben en in hoeverre het mogelijk en wenselijk is 

om regionaal samen te werken waar het gaat om Skaeve Huse.  

Waar het gaat om een locatie voor Skaeve Hus in Haarlem, zijn er 

beoordelingscriteria vastgesteld waarbij onderscheid is gemaakt tussen harde 

criteria (“musthaves”) en criteria die wenselijk zijn (“shouldhaves”). Criteria 

betreffen onder meer planologische, milieukundige en functionele eisen.  

 

Een lijst met potentiele locaties wordt momenteel op al deze criteria gescoord. 

Tijdens een presentatie van de voorlopige resultaten aan het college op 14 

november j.l. kon de conclusie worden getrokken dat in Haarlem geen enkele 

potentiele locatie zal voldoen aan alle criteria. Intussen wordt met regiogemeenten 

overleg gevoerd over de mogelijkheden van samenwerking, zo mogelijk ook waar 

het gaat om potentiele locaties.  
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Aan uw commissie zal in het eerste kwartaal 2018 een notitie worden voorgelegd 

waarin het visiedocument Skaeve Huse en de beoordelingscriteria voor locaties ter 

bespreking wordt aangeboden. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Jur Botter, wethouder 


