Geacht (schaduw)raadslid,
U heeft in de vergadering van de raadscommissie of raad aangegeven een ter kennisname
gestuurde nota of brief te willen behandelen tijdens een vergadering. De commissie heeft
ingestemd met uw verzoek. Het kan ook zijn dat u met instemming van de commissie een
onderwerp wil agenderen dat niet gerelateerd is aan een ter kennisname meegestuurd document.
Om die behandeling te kunnen voorbereiden en voorspoedig te laten verlopen wordt u gevraagd
onderstaande in te vullen en dit formulier zo spoedig mogelijk terug te sturen naar de griffier van
de betreffende commissie.

In te vullen door de griffie:
Commissie
Samenleving

Datum
Cie 12 mei 2021

Email adres commissiegriffier
ldegroot@haarlem.nl (Samenleving)

Onderwerp nota/brief e.d.
TKN. 1.3 Doorstroomvoorziening maatschappelijke opvang in Anton Pieckhofje
Indieners

Ibrahim Yerden

Portefeuillehouder

M.T. Meijs

In te vullen door (schaduw)raadslid of fractie:
Motivatie van agendering
Door de bewoners van de sociale huurwoningen is gewezen op de geluidsoverlast van het
doorstroomproject van de maatschappelijke opvang in het Anton Pieckhofje. Deze geluidsoverlast
was er ook al in de tijd dat het nog een verpleeghuis was. Door de nieuwe doelgroep zal dit alleen
maar toenemen. Onduidelijk is in hoeverre de verbouwplannen hier een oplossing voor bieden.
De PvdA fractie vraagt zich af of er de mogelijkheid bestaat om deze sociale huurwoningen ook bij
de maatschappelijke opvang te betrekken.
Dit betekent wel dat de huidige huurders een passend alternatief aangeboden krijgen door de
woningbouw coöperatie.
Inmiddels heeft het college een uitgebreid programma van bijeenkomsten gepresenteerd. De
PvdA fractie wil graag van het college vernemen wat de gevolge hiervan zijn van de ontwikkelde
plannen.

Doel van de bespreking
Verhelderen van de overlastproblematiek en het ontwikkeling van (alternatieve) plannen, zodat de
maatschappelijke opvang in het Anton Pieckhofje kunnen doorgaan.

Wat wordt aan de andere fracties gevraagd?
Aan de andere fractie wordt gevraagd om mee te denken aan oplossingen voor de geschetste
problemen.

Wat wordt aan de portefeuillehouder/college gevraagd?
Aan de college wordt gevraagd om de resultaten van het overleg met de woningcorporatie en de
bewoners voor te leggen aan de commissie samenleving, als mede de gevolge weer te geven voor
de opgestelde plannen.

