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Bijlagen - 
 

Op maandag 23 maart 2020 werd in verband met de vereiste maatregelen tegen de verspreiding van het 

coronavirus, een tijdelijke noodopvang voor dak- en thuislozen in de Beijneshal geopend. Hiermee werd 

voorzien in het bieden van 7x24 uur onderdak aan mensen die daar niet over konden beschikken terwijl het 

RIVM voorschreef dat iedereen zoveel mogelijk binnen moest blijven en contact met derden vermeden 

moest worden.  

Nadat kabinet en RIVM de coronamaatregelen versoepelden, werd op 14 juli j.l. besloten dat de noodopvang 

Beijneshal per 17 augustus 2020 moest worden beëindigd. Vanaf deze datum starten de basisscholen weer 

na de zomervakantie en moeten dan weer gebruik kunnen maken van de Beijneshal voor de gymnastiek-

lessen. Ook de volleybalvereniging die intensief gebruik maakt van de Beijneshal kan de sportactiviteiten in 

de hal weer opstarten. 

De tijdelijke noodopvang in de Beijneshal had een maximale capaciteit van 30 personen. Aan het eind van de 

periode verbleven nog 16 personen in de sporthal. Voor allen werd eerder een beschikking maatschappelijke 

opvang afgegeven. Voor deze mensen werd de volgende passende vervolgopvang gevonden: 

1. 16 cliënten Beijneshal stroomden per 14 augustus door naar de reguliere opvanglocaties Wilhelmina c.q. 

Velserpoort; 

2. De ruimte werd in die locaties gecreëerd door 10 cliënten die in Wilhelmina c.q. Velserpoort wachtten op 

plaatsing in tussenvoorzieningen Frans Hals en Kennemerhof, per 14 augustus te plaatsen in Perron 18; 

3. 6 cliënten van de Velserpoort werden in hotels geplaatst totdat er via natuurlijk verloop plaats is in 

Wilhelmina of Velserpoort. 

De tijdelijke plaatsing van 10 cliënten ouder dan 23 jaar in Perron 18 betekent dat van de 16 beschikbare 

kamers, er nog 6 kamers resteren voor de gewenste doelgroep jongvolwassenen tussen de 18 en 23 jaar. Er 

wachten 2 jongvolwassenen in Spaarnezicht op uitstroom naar de tussenvoorziening zodat nog 4 kamers 

beschikbaar zijn. De 10 personen ouder dan 23 jaar zijn mensen die na een hersteltraject in de 

maatschappelijke opvang en vóór toewijzing van eigen huisvesting wachtten op een plek in de 
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tussenvoorzieningen Frans Hals en Kennemerhof. 

 

Om de gang van zaken binnen Perron 18 in goede banen te leiden vanaf 14 augustus, is HVO Querido 

verzocht om zorg te dragen voor de begeleiding en het toezicht van de 10 cliënten ouder dan 23 jaar.  Hoewel 

de inzet voor het project Perron18 was en is dat het een tussenvoorziening betreft waar zelfstandig wonen 

en functioneren centraal staat, wordt vanaf de start ingezet op 24 uurs aanwezigheid van begeleiding en 

toezicht. Risico’s op mogelijke incidenten worden hiermee beperkt. Het risico dat de mix met twee 

leeftijdscategorieën problemen oplevert wordt zoveel mogelijk ondervangen door 2 aparte ingangen tot het 

gebouw te hanteren zodat de jongvolwassenen (18 tot 23 jaar) en de volwassenen (23 jaar en ouder) zoveel 

mogelijk gescheiden van elkaar kunnen blijven. 

Het plaatsen van cliënten ouder dan 23 jaar in Perron 18 is bedoeld als tijdelijke oplossing. Gestreefd wordt 

om binnen 6 maanden het gebruik van Perron18 door personen van ouder dan 23 jaar af te bouwen. Daartoe 

wordt onderzocht op welke wijze op afzienbare termijn aanvullende capaciteit voor een tussenvoorziening 

volwassenen (aanvullend op de “Frans Halspanden”) gerealiseerd kan worden. De ervaring leert echter dat 

het realiseren van een voorziening voor deze doelgroep een ingewikkelde opgave is. 

 

De 6 cliënten die in hotels worden geplaatst, zijn economisch dakloos. Omdat er bij deze cliënten 

hoofdzakelijk een huisvestingsvraag is, is de verwachting dat deze cliënten zelfstandig kunnen verblijven 

zonder dagelijkse begeleiding.  

Op deze wijze is de sluiting van de tijdelijke noodopvang in de Beijneshal uitgevoerd waarbij alle cliënten van 

opvolgende opvang voorzien konden worden.  

 

 

 


