
 
 

Datum:  9 maart 2016 

Betreft:   Raadsvragen ex art. 38 RvO 

Onderwerp: Huisvesting ex-koepelaars in Haarlem 
 
 
Geacht College, 
  
Tientallen vluchtelingen die ca vier maanden in de noodopvang in de Koepel zijn opgevangen (de 
Koepelaars), hebben aangegeven graag naar Haarlem terug te keren. Enerzijds omdat zij kwetsbaar 
zijn door ziektes of handicaps en de nodige steun in Haarlem hebben ontvangen, anderzijds omdat zij 
in de maanden in Haarlem een netwerk hebben opgebouwd dat de kansen op een voorspoedige 
toekomst met studie of werk vergroot. Door de inzet van vele vrijwilligers en hun eigen inzet hebben zij 
al een begin gemaakt met het leren van de taal, het vinden van een baan of hebben zij een ‘nieuwe 
familie’ gevonden. Het is dus zonde en inefficiënt als zij in een uithoek van Nederland opnieuw met 
hun inburgering moeten beginnen. Op de nieuwjaarsreceptie en bij andere gelegenheden heeft de 
burgemeester aangegeven dat hij er alles aan zou doen om de vluchtelingen in Haarlem te houden of 
te laten terugkeren. Niet lang erna kregen de eerste Koepelaars -die inmiddels zijn doorgestroomd 
naar andere locaties om de procedure te vervolgen- een verblijfstatus. 
 
 
De PvdA-fractie verzoekt u om schriftelijke beantwoording van onderstaande vragen conform artikel 
38 van het Reglement van Orde. 
 
 

1. Welke acties heeft het college tot op heden ondernomen om ervoor te zorgen dat de 

Koepelaars die hebben aangegeven dat zij in (de regio) Haarlem willen blijven, in Haarlem 

kunnen blijven of terugkeren? Zijn er cijfers bekend voor hoeveel mensen dit is gelukt? 

 

2. Zijn er bij het college andere gemeenten bekend met dezelfde vraag?  Zo ja, wordt er 

gezamenlijk opgetrokken richting het Rijk/het COA om de terugkeer naar gemeente van 

(langdurige) noodopvang mogelijk te maken? 

 
3. In hoeverre worden de extra (tijdelijke) woningen voor statushouders die in regiogemeenten 

waar geen noodopvang (en dus ook terugkeerders uit de noodopvang), ingezet voor ex-

Koepelaars die terug willen keren naar (de regio) Haarlem? 

 
4. Indien de huidige statushouders op de Zijlweg doorstromen of uitstromen, wordt er dan actief 

ingezet op het terug laten keren van de ex-Koepelaars? 

 
5. Homoseksuele ex-koepelaars geven aan dat zij op hun volgende locaties worden gepest en 

bedreigd om hun geaardheid. In hoeverre kan de gemeente Haarlem iets doen voor deze 

mensen, in de vorm van safe houses bijvoorbeeld? 

 
Bij voorbaat dank voor de beantwoording. 
 
 
Diana van Loenen 
PvdA-fractie 


