
 
 
 

Geacht commissielid, 
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 Datum Email adres commissiegriffier 

Samenleving  Cie Samenleving 14 april 
2022 

mserrao@haarlem.nl (Samenleving) 

 

Onderwerp  nota/brief e.d.  
1.6 Informatienota Kinderen in de maatschappelijke- en vrouwenopvang 

Indieners Actiepartij, Mevr. Sterre Marrée 

Portefeuillehouder 
Wethouder Jur Botter  

  

 
In te vullen door (schaduw)raadslid of fractie: 
 

Motivatie van agendering  

 
Actiepartij hecht veel belang aan mentale gezondheid. We erkennen dat onveilige gezinssituaties 
ontzettend disruptief kunnen zijn voor kinderen, en bovendien voor mentale problemen in het 
verdere leven kunnen zorgen. Daarom vinden we het van uiterst belang kinderen die in moeilijke 
gezinssituaties verkeren makkelijker toegang krijgen tot de hulp die zij nodig hebben. Ook kan het 
op de juiste manier opvangen en begeleiden van kinderen ouders die zelf ook een heftige periode 
doormaken, ontlasten. Daarom willen we graag het punt “Kinderen in de maatschappelijke- en 
vrouwenopvang” in deze vergadering bespreken. 

 

Doel van de bespreking 

Actiepartij maakt zich met name zorgen over de kinderen en hun moeders in de Vrouwenopvang. 
Deze kinderen komen veelal uit gewelddadige en onveilige gezinssituaties en hebben maar één 
ouder om de zorgtaken op zich te nemen – terwijl deze ouder naar waarschijnlijkheid zelf ook zorg, 
begeleiding en tijd om te herstellen nodig heeft. Daarom heeft de Vrouwenopvang voor ons een 
enorm hoge prioriteit. Toch vernemen wij dat op deze locatie de pilot gezinsaanpak nog het minst 
goed tot zijn recht komt. De redenen die hiervoor zijn gegeven zijn het verouderde gebouw dat 
niet de nodige voorzieningen bevat, en het niet goed aansluiten van de begeleiding binnen de 
opvang op ambulante begeleiding na het uitstromen. In deze bespreking willen wij onderzoeken of 
hier op korte termijn structureel verbeteringen aan kunnen worden aangebracht 
 

 



 
 
 

 Wat wordt aan de andere fracties gevraagd? 

We willen met de commissie bespreken welke oplossingen er gevonden kunnen worden om dit 
probleem tijdig en adequaat op te lossen. 

 

Wat wordt aan de portefeuillehouder/college gevraagd? 

We willen de portefeuillehouder en het college vragen om een reactie te geven over de prioriteit, 
en een voorstel te geven van de aanpak. 

 


