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Haarlem, 17 september 2020 

Betreft: informatie over rol Burgemeester in daklozenproblematiek tegen HVO Querido 

Geachte raadslid, 

Graag wil ik de bijlage die ik heb toegevoegd graag onder de aandacht bij u brengen. 

Op 10 mei jl. heb ik telefonisch een gesprek gehad met de secretaresse van onze Burgemeester, ik 

had en heb het verzoek om een afspraak met de heer Wienen te maken. De secretaresse had mij 

aangegeven dat dat natuurlijk geen enkel probleem is, maar dat ik mijn verzoek en uitleg van het 

onderwerp even op papier moet zetten. 

Dit heb ik op 15 mei jl. gedaan. Na vele telefoontjes later, waar eigenlijk alleen maar wordt gezegd 

dat de Burgemeester eerst zelf al afspraken met mede daklozen had gemaakt, maar dat ik daarna 

zeker op gesprek mag. 

Maar nu vele maanden later nog steeds geen enkele schriftelijke reactie van de Burgemeester of wie 

dan ook. 

Wat vind u daarvan? Niet eens een afwijzing, of bedankje… 

Ik hoop dat u ook het met mij eens ben dat er zo snel mogelijk een nieuwe aanbestedingsprocedure 

moet worden ingesteld voor het aflopende contract van HVO Querido in Haarlem, deze loopt op 1 

juli 2021 af. 

Ook hoop ook dat u de Burgemeester aanspreekt op de manier waarop hij niet reageert op een 

verontrustende brief van een gefrustreerde dakloze, op dat moment. 

de Maatschappelijk Ondersteuner, een beweging en geen organisatie, ondersteunt vanuit naast 

betrokkenheid al vele kwetsbare mensen in de prachtige stad Haarlem.  

Om ook nog even een disclaimer in deze brief mee te geven, op verzoek van de duur betaalde 

advocaat vanuit gemeenschapsgelden door HVO Querido, wil ik u nog wel even meegeven dat de 

Maatschappelijk Ondersteuner niet werkt voor HVO Querido. Dat had u natuurlijk al wel door. Door 

de gesubsidieerde advocaat wordt de suggestie gewekt dat dit niet voor iedereen duidelijk is, dus 

vandaar dat ik u dit nog even expliciet wil meegeven.  

Met een vriendelijke groet, 

 

Eddy Bellwinkel  
de Maatschappelijk Ondersteuner  
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