
 
 

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.  
 
Bij het lezen van stukken stuitte ik op een fout in de beantwoording van de artikel 38-

vragen. Een vrij grote fout. Het gaat om het volgende antwoord: 
 

 
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: 
 



 
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. 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. 
 
Naast een gesprek met de corporaties zou ik rectificatie passend vinden, zodat 

raadsleden een versnelling van de doorstroom uit de opvang niet als onmogelijk 

beschouwen.  
 


