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Onderwerp: Beantwoording artikel 38 vragen PvdA en de SP inzake de toename van dakloze 
Haarlemmers

Geachte mevrouw C.M. Verhoeff en dhr. F.H. Garretsen,

In december 2019 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake de toename van het aantal dakloze 
Haarlemmers. In februari werden deze vragen beantwoord. Met deze brief geven wij antwoord op 
uw aanvullende vragen en opmerkingen (cursief), waarna het antwoord van het college volgt.

1. Vragen inzake artikel 38 beantwoording

In december stelden de SP en PvdA vragen over de toename van het aantal dakloze Haarlemmers. In 
februari werden deze vragen beantwoord. Vanwege de coronacrisis is het nooit gelukt om de 
beantwoording in de commissie te bespreken.
Hoewel mijn periode als schaduwraadslid er inmiddels op zit, hou ik mezelf op de hoogte van 
ontwikkelingen in de maatschappelijke opvang. Bij het lezen van stukken stuitte ik op een fout in de 
beantwoording van de artikel 38-vragen. Een vrij grote fout vind ik. Het gaat om het volgende 
antwoord:

3. Waarom kan dit niet ook in Haarlem en de rest van de Veiligheidsregio Kennemerland? Kunt u aan 
de woningcorporaties vragen onder welke condities zij al binnen drie maanden een passende woning 
kunnen aanbieden? Met die condities bedoelen wij ook: wat hebben de woningcorporaties nodig van 
de gemeente(n) en zorgorganisaties?

In tegenstelling tot wat u beweert is de actieve bemiddelingstermijn in Amsterdam in de praktijk 
geen 3 maanden maar ongeveer 12 maanden. Zuid-Kennemerland hanteert als uitgangspunt dat 
cliënten binnen drie tot zes maanden een contigentwoning hebben. In ruim 75% van de gevallen 
wordt de afgesproken termijn gehaald.

Beste griffie,

Antwoord:

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie.
Postadres: Postbus 511, 2003 PB Haarlem

Kenmerk: MO/2020/584408
Telefoonnummer: 14 023 | www.haarlem.nl

1/1



Nu vond ik de opening van het antwoord toen al vreemd. Ik verwees namelijk naar afspraken tussen 
corporaties en de gemeente en ik beweerde helemaal niets over een actieve bemiddelingstermijn. De 
termijn van ongeveer 12 maanden verraste me en stelde me enorm teleur. Onterecht, want het blijkt 
helemaal niet waar te zijn.
In de voortgangsrapportage 2019 van het programma Huisvesting Kwetsbare Groepen uit 
Amsterdam (die gister werd besproken in een raadscommissie in Amsterdam) is de volgende tabel 
opgenomen:

Wachttijden* gehuisveste kwetsbare groepen

Ie kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal
1

2019 2019 2019 2019 2019 2019

Groepen <3mnd <3mnd <3mnd <3mnd <3mnd
>3mnd

- <ómnd

Sociaal medisch urgenten” 36% 43% 40% 45% 41%____ 47%

Rolstoelurgenten 0% 20% 0% 10% 10%

Qmabg MC.'BW volwassenen 62% 36% 31% 44% 38%

Omslag MO/BW gezinnen j 73% 87% 81% : 76% 21%

Omslag slachtoffers huiselijk 

geweld
S0% 100% 0% 67% 33%

Statushouders regulier |98% 93% 98% 98% 97% 3%

(Overlastgevende) multi-pro- 

brfeem gezinnen____
óMt 0% 50% 100% 46% 36%

100% 100% 75% 80% 88% 8%

Gezinnen n c- vjpvj-g 78% 63% 82% 100% 81% 11%

Uitstroom MO jonge moeders 

en uitstroom uit jeugdzorg 
met verblijf

100% 100%

i

91% 100% 97% 0%

Uitstroom MO volwassenen 100% 100% 100% -
! 100%

0%

Uitstroom MO jongvolwasse

nen en uitstroom uit jeugd- 89% 75% 84% 38% 79% 8%

zorg met verblijf
_____________

Housmg First jeugd 100% 100% 0%

Slachtoffers mensenhandel 100% 100% 0%

Laatste Kans 100% 100% 0%

Totaal 65% 62% 66% 66% 68% 23%

*) Gemeten is de ti/d tussen plaatsing diént in actieve bemiddel ng/datum afgifte urgentie en n«et moment van 

ondertekening huurcontract.

”) Mensen met een sociaal medische urgentie hebben 6 maanden de tijd om zelf een woning te zoeken.

Daarna krijgen zij een passend aanbod.

Het lukt in Amsterdam dus wel. En in Zaanstad overigens ook.

Verderop in de antwoorden op de artikel 38-vragen lees je dat het helemaal niet mogelijk is om de 
termijn te verkorten met een aantal verklaringen, die voor mij als corporatiemedewerker nogal 
wereldvreemd overkomen. Haarlem doet het echt heel erg slecht. Uit de antwoorden blijkt dat 
zelfs een kwart van de cliënten in de opvang langer dan zes maanden wacht. Stel je voor dat je zolang 
in de maatschappelijke opvang moet verblijven!

De voorbeelden in Amsterdam en Zaanstad laten zien dat een wachttijd van drie maanden prima kan. 
Nu u de juiste informatie heeft verzoek ik de gemeente (gewoon als inwoner van Haarlem) alsnog met 
de corporaties in gesprek te gaan en om de doorstroom uit de maatschappelijke opvang snel te 
verbeteren. Daarbij is drie maanden eigenlijk nog te lang. We kunnen en moeten het nog beter doen.
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Naast een gesprek met de corporaties zou ik rectificatie in de Raadsaam passend vinden, zodat 
raadsleden een versnelling van de doorstroom uit de opvang niet als onmogelijk beschouwen. Deze 
mail mag u delen.

Antwoord:
Met betrekking tot de uitstroom uit de Maatschappelijke opvang hebben wij ter verificatie van de 
juistheid van eerder ingewonnen informatie contact opgenomen met Amsterdam en Zaanstad.

Met ingang van 2019 richt Amsterdam zich integraal op de huisvesting van alle kwetsbare 
woningzoekenden in de stad. Dit heeft tot gevolg dat de wachttijden uitstroom van volwassenen uit 
de maatschappelijke opvang aanzienlijk zijn toegenomen. Vanwege het uitfaseren van het 
programma 2016-2019 heeft Amsterdam voorrang verleend aan een kleine geprioriteerde groep. 
Dat is de groep waar de 100% score in de tabel betrekking op heeft. Dit gaat echter om in totaal 6 

personen.

In Zaanstad zijn er ondanks de Aanpak in de wijk ook zorgen over de uitstroom uit de 
maatschappelijke opvang naar reguliere woonruimte. Zowel doorlooptijd als volume uitstroom 
blijven achter bij de doelstellingen. Om die reden ontwikkelt Zaanstad nu een pilot met als doel om 
de instroom van dak- en thuislozen te beperken en de uitstroom te versnellen. Wij volgen deze pilot 
op de voet zodat wij hiervan kunnen leren.

Het college ziet geen aanleiding om terug te komen op het eerdere antwoord.

Het bevorderen van de uitstroom uit de maatschappelijke opvang (ook in regionaal verband) heeft 
voortdurend onze aandacht. De samenwerking met corporaties en zorgaanbieders is steeds gericht 
op het structureel versnellen van de uitstroom.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders.

de secretaris, de burgemeester.
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