
Geachte lid van de commissie Samenleving, 

Tijdens de commissievergadering van vanavond heb ik spreektijd aangevraagd. En natuurlijk zijn drie 

minuten veel te weinig om mijn verhaal op te tekenen, waardoor u een duidelijk beeld heeft kunnen 

vormen over de problematiek binnen de organisaties waar ik als “dakloze” mee te maken heb gehad 

en nog steeds heb. 

Want naast dat ik de maatschappelijkheid betwist binnen de maatschappelijke opvang van HVO 

Querido zijn er ook zaken die uw aandacht verdienen zoals de manier waarop onze gemeente en de 

brede centrale toegang, de GGD, met de meest kwetsbare groep van Haarlem omgaat. 

De vicieuze cirkel, een situatie waarin een bepaald verschijnsel zichzelf indirect in stand houdt, is 

voor deze doelgroep bijzonder moeilijk zelfstandig uit te komen. Naar mijn idee was het juist de 

bedoeling van de gemeente om dit te doorbreken en hulp te bieden. Helaas worden er te veel steken 

laten vallen en vraag ik mij werkelijk af of dit een beleidsfout is of iets door menselijk handelen wordt 

veroorzaakt.  

Nu zit ik onder de vleugels van de gemeente, de BCT en HVO Querido en heb het gevoel dat de 

menselijke maat weg is.  

Op 21 november heb ik een Wob-verzoek gedaan bij onze gemeente. Het verzoek was gericht op alle 

documenten, intern en extern waarbij HVO Querido genoemd dan wel betrokken bij is. Op 29 januari 

heb ik 55 documenten mogen ontvangen. In deze documenten is veel weggelaten op grond van 

artikel 10 lid 2 sub e. Persoonlijke levenssfeer. Hmmm. Natuurlijk maak ik bezwaar, maar dat later.  

In de bijlage de inventarisatielijst. Natuurlijk mis ik enorm veel documenten, maar ook daar maak ik 

bezwaar tegen.  

Wat mij in een korte tijd opvalt is dat hetgeen dat HVO Querido gesubsidieerd krijgt niet hetgeen is 

dat zij aanbieden.  Nu ben ik geen voorstander van het afbranden van organisaties, ik ben 

voorstander van het delen van gegevens en het wijzen op misstanden in de hoop dat een ieder na mij 

wel de hulpvraag beantwoord krijgt. 

Ook in de bijlage treft u de quitclaim van HVO Querido. Bedenk even dat het hiergaat om de meest 

kwetsbare groep in Haarlem. En bedenk dat dit formulier het eerste contact is met de organisatie die 

zorg zou moeten bieden en dat je al 5 weken genegeerd wordt.. 

Met een vriendelijke groet, 

avghvo@outlook.com 















 


