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Maatschappelijke opvang, weg met paarse krokodil

Geachte heer Visser,

Op 4 januari 2018 heeft u vragen gesteld als bedoeld in artikel 38 van het reglement 
van orde van de gemeenteraad over het aanvragen en toekennen van briefadressen 
aan daklozen in Haarlem. Met deze brief wordt antwoord gegeven op uw vragen. 
Hieronder zijn uw vragen cursief weergegeven waarna het antwoord van het college 
volgt.

1. Kent u het bericht “Vijf dagen verplichte slaapboom voor daklozen ”[!]? 
Antwoord:
Ja, het bericht in de nieuwsbrief van Stem in de Stad van december 2017.

2. Hoeveel (geregistreerde) daklozen in Haarlem hebben momenteel een 
briefadres en hoeveel niet? Welke inspanningen verricht Haarlem om te 
zorgen dat alle daklozen een briefadres hebben conform de oproep van de 
minister van Binnenlandse Zaken?
Antwoord:
Er zijn in Haarlem 567 briefadressen geregistreerd. Hiervan zijn 142 
personen ingeschreven op Zijlvest 39 (gemeente Haarlem) en 219 mensen 
op Nieuwe Groenmarkt 22 (Stem in de Stad). Voor het overige geldt dat 
private adressen ook als briefadres (voor een familielid in een zorginstelling 
of op wereldreis bijvoorbeeld) geregistreerd kunnen worden.
Niet bekend is hoeveel daklozen in Haarlem niet over een briefadres 
beschikken; dat wordt niet geregistreerd.
De keten van hulpverleners aan dak- en thuislozen is goed op de hoogte dat 
een briefadres gewenst en onder voorwaarden mogelijk is.
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3. Hoe vaak wordt een brief adres in Haarlem ingetrokken zonder dat er 
sprake is van een nieuw adres?
Antwoord:
Wij zijn niet in staat de door u gevraagde informatie uit het BRP-systeem te 
genereren; hiervoor zou specifieke externe deskundigheid nodig zijn.

4. Klopt het dat iemand die meldt dat hij in het Kenaupark bij de tweede boom 
links te vinden is, zijn briefadres riskeert als hij niet aangetroffen wordt en 
een boete riskeert als hij wel aangetroffen wordt? Wat is uw mening 
hierover?
Antwoord:
Nee dat dat klopt niet. In het kader van de Wet Basisregistratie Personen 
(BRP) wordt een afgegeven briefadres ieder halfjaar gecontroleerd op 
rechtmatigheid - daarbij moet worden doorgegeven waar iemand verblijft. 
Indien dat niet kan worden vastgesteld, wordt er nader onderzoek ingesteld 
om te achterhalen waar iemand daadwerkelijk verblijft en of het afgegeven 
briefadres nog rechtmatig is. Een dergelijk onderzoek kan intensief en 
langdurig zijn: alle mogelijke contacten worden benaderd om na te gaan 
waar iemand is. In het geval maandenlang zonder succes getracht wordt in 
contact te komen met belanghebbende, kan besloten worden het briefadres 
te beëindigen en betrokkene uit het BRP Haarlem uit te schrijven. Er 
worden geen boetes opgelegd.
In het kader van de Participatiewet (bijstandsuitkering) geldt het strikte 
domiciliebeginsel; de gemeente moet kunnen aantonen dat een uitkering 
wordt verstrekt aan een persoon die daadwerkelijk binnen de 
gemeentegrenzen van Haarlem zijn hoofdverblijf heeft. Hiertoe worden 
frequent controles uitgevoerd door de sociale recherche. Indien deze een 
uitkeringsgerechtigde niet in Haarlem kan traceren, kan dit gevolgen 
hebben voor de uitkering. Ook hier geldt echter dat als een belanghebbende 
eenmalig niet bij de tweede boom links wordt aangetroffen, er nader 
onderzoek wordt ingesteld om vast te kunnen stellen of iemand 
daadwerkelijk in Haarlem zijn hoofdverblijf heeft. In het geval dit nader 
onderzoek gedurende meerdere dagen opnieuw geen (hoofd)verblijf van 
belanghebbende in Haarlem aantoont, zal de uitkering beëindigd moeten 
worden. Eventueel uitgekeerde bijstand moet teruggevorderd worden vanaf 
het moment dat geen verblijf in Haarlem meer vastgesteld kon worden. 
Tenslotte moet een (beperkte) boete worden opgelegd op grond van 
schending van de inlichtingenplicht. Dit alles is dwingend voorgeschreven 
in de Participatiewet.
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5. Waarom vindt u het noodzakelijk dat de slaapplek van Haarlemse daklozen 
5 nachten per week door de dienst handhaving te controleren moet zijn? 
Zijn er geen andere, minder belastende, methoden te bedenken om 
uitkeringsfraude te voorkomen?
Antwoord:
Zoals hierboven gesteld dient het domiciliebeginsel in de Participatiewet 
strikt te worden gehanteerd om onrechtmatige verstrekking van uitkeringen 
te voorkomen. Haarlemse daklozen die gebruik maken van de opvang
voorzieningen, worden niet belast met belastende controles. Voor daklozen 
die geen gebruik maken van opvangvoorzieningen moet steeds vastgesteld 
kunnen worden dat “de woonstede” Haarlem is, zolang een uitkering wordt 
verstrekt. De controles worden door de sociale recherche voor 
belanghebbenden zo weinig mogelijk belastend uitgevoerd.

6. Deelt u de mening van de Federatie Opvang dat de rigide toepassing van 
regels het bemachtigen van een briefadres tot een vrijwel onmogelijke 
opgave maakt en dat dit in strijd is met de wettelijke zorgplicht?
Antwoord:
In het jaar 2017 werden 317 aanvragen voor een briefadres in Haarlem 
toegekend terwijl 102 aanvragen werden afgewezen; 3 op de 4 aanvragen 
worden dus gehonoreerd. In totaal zijn er in Haarlem momenteel 567 
briefadressen geregistreerd.
Wij delen de mening van de Federatie Op vang daarom niet dat het 
bemachtigen van een briefadres een vrijwel onmogelijke opgave is. In de 
beantwoording van vraag 8 geven we aan dat we er altijd naar blijven 
streven om processen zo soepel mogelijk te laten verlopen en daar waar 
mogelijk, verder te verbeteren.

7. Deelt u de mening dat een dakloze ook een briefadres moet kunnen krijgen 
als hij/zij geen gebruik wil maken van de maatschappelijke opvang, niet wil 
slapen bij een boom, maar wel bij vrienden in een andere stad een tijdelijk 
logeerbed heeft gevonden?[2]
Antwoord:
Ja, die mening delen wij voor wat betreft een briefadres conform de Wet 
BRP (dit houdt onder meer in dat wanneer iemand op één adres logeert, 
betrokkene zich moet inschrijven op dat woonadres). Waar het gaat om de 
rechtmatige verstrekking van een bijstandsuitkering delen wij die mening 
niet. Een bijstandsuitkering kan uitsluitend worden verstrekt aan iemand die 
zijn hoofdverblijf in Haarlem heeft (zie antwoord op vraag 4).
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8. Wat vindt u van de klacht over de toon van brieven en de inhoud van 
formulieren voor daklozen? Bent u bereid de suggestie over te nemen om 
met kwetsbare mensen te praten over hoe dit soort zaken beter zouden 
kunnen worden geregeld in Haarlem?
Antwoord:
Wij zijn te allen tijde bereid in gesprek te gaan over verbetering van 
werkprocessen, met name waar het gaat om de klantvriendelijkheid. 
Werkprocessen kunnen niet zodanig worden gewijzigd dat het risico op 
fraude toeneemt. Wij werken aan een voorstel om de klantvriendelijkheid 
bij het aanvragen van briefadressen in Haarlem te verbeteren onder meer 
door toepassing van de nieuwe huisstijl. Dit voorstel zal voor besluit
vorming, ter bespreking worden voorgelegd aan ervaringsdeskundigen c.q. 
vertegenwoordigers van belanghebbenden.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders, 

de loco-secretaris, ____ de burgemeester.

drs. R.J.A. van Noort


