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Onderwerp: beantwoording artikel 38 vragen inzake RvO Trots Hlm onbeantwoorde vragen mbt 
Maatschappelijke opvang

Geachte heer Van den Raadt en mevrouw Verhagen,

Op 18 juni 2020 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake onbeantwoorde vragen m.b.t. 
Maatschappelijke opvang. Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag 
steeds cursief weergegeven waarna het antwoord van het college volgt. Voor een compleet beeld 
van de context voegen wij uw brief bij deze antwoordbrief.

1. Kunnen we dit beleid waarbij niemand op straat hoeft te slapen - inclusief de daklozen die van 
buiten de regio Haarlem komen, onder dit oplopende verlies nog vol houden? - Een eenmalig 
plotseling binnengekomen douceurtje van 2 x 2,4 miljoen biedt geen structureel soelaas. Kunt U 
aangeven waaraan dat besteed zal worden?

Antwoord:
Inderdaad is in de meicirculaire bekend geworden dat de gemeente kan rekenen op incidenteel extra 
budget voor de aanpak van dakloosheid. Op 4 juni heeft de commissie Samenleving het eerder 
ingediende concept- plan besproken. Nu wordt het concept-plan in samenwerking met de 
zorgaanbieders en de regiogemeenten verder geconcretiseerd. Na de zomer dit jaar wordt het 
uitgewerkte plan, inclusief begroting, aan de commissie aangeboden.

2. Kan/wil de wethouder actief actie ondernemen om de uitgaven voor Schiphol drastisch terug te 
brengen?

Antwoord:
Schiphol trekt al jaren dak- en thuislozen en verwarde personen aan. De gemeenten 
Haarlemmermeer, Haarlem en Schiphol groep b.v. werken samen om de problematiek op Schiphol 
terug te dringen. Ook zijn we al sinds 2018 in gesprek met het ministerie van J&V en VWS over de 
toekomstige financiering voor Schiphol. Deze gesprekken hebben tot nu toe geleid tot een financiële 
bijdrage vanuit J&V voor 2019 en 2020, en een bijdrage vanuit VWS voor 2021. De gemeente
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Haarlem, Haarlemmermeer en Schiphol zijn nog in gesprek over de financiering voor 2021 en 2022, 
maar de bijdrage vanuit de regiomiddelen zal lager zijn dan in 2019 en 2020.

3. Is de wethouder bereid om uit Haarlem afkomstige daklozen voorrang te geven bij de uitstroom 
naar beschikbaar komende huisvesting binnen Haarlem? Zo ja, hoe gaat U dat bewerkstelligen? Zo 
nee waarom niet?

Antwoord:
Ja, dit maakt al onderdeel uit van het huidige beleid. De Contingentregeling is van toepassing op dak
en thuislozen afkomstig uit de gemeenten in Zuid-Kennemerland. Bij de uitvoering van de regeling 
wordt rekening gehouden met regiobinding, de gemeente van herkomst en de achtergrond van 
belanghebbenden. Een cliënt heeft voldoende regiobinding als iemand voorafgaand aan zijn verblijf 
in een instelling tenminste twee van de aaneengesloten drie jaren inwoner is geweest in een van de 
gemeenten in Zuid-Kennemerland (zie ook artikel 9, lid 4 d) van de Huisvestingsverordening Zuid- 
Kennemerland/IJmond: Zandvoort 2019. Het kan voorkomen dat huisvesting van Haarlemmers in 
Haarlem in het kader van het behandelplan niet wenselijk is. Bijvoorbeeld om veiligheidsredenen of 
vanwege een negatief netwerk en de kans op terugval. Jaarlijks worden er in onze regio 100 
woningen beschikbaar gesteld voor cliënten die uitstromen uit een intramurale setting (waaronder 
de maatschappelijke opvang).

4. Wat zijn de meest recente cijfers m.b.t. de aantallen daklozen van binnen de regio Haarlem versus 
het aantal dat van buiten de regio Haarlem komt.

Antwoord:
In 2019 zijn er bij de Brede Centrale Toegang 547 nieuwe daklozen geregistreerd. Deze nieuwe 
daklozen zijn afkomstig uit verschillende gemeenten in de regio Kennemerland of komen uit andere 
regio's. De verdeling is hieronder weergegeven. De mensen die van buiten de regio Haarlem komen 
zijn in onderstaande tabel omschreven als buitenregionaal.

Herkomst nieuwe daklozen 2019
Beverwijk 32
Bloemendaal 1
Haarlem 274
Haarlemmermeer 56
Heemskerk 23
Heemstede 5
Velsen 47
Zandvoort 18
Buitenregionaal 89
Onbekend 2
Totaal 547
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• Let op: Dit zijn de cijfers van het aantal nieuwe daklozen in 2019. Het totaalaantal daklozen in onze 
regio is hoger. Zo zijn er ook daklozen in onze regio die zich niet melden bij de Brede Centrale 
Toegang.

5 Vallen statushouders afkomstig uit een asielzoekerscentrum ook binnen de categorie bewoners van 
instellingen?

Antwoord:
Statushouders afkomstig uit een asielzoekerscentrum vallen niet onder de werking van het 
Regionaal kompas Regionaal Kompas 2015-2020 paragraaf 1.1 - Kenschets van de doelgroep. 
Statushouders vallen ook niet onder de werking van de werking van de Contingentregeling zoals door 
de raad vastgesteld, (zie ook artikel 9, lid 4 d) van de Huisvestingsverordening Zuid- 
Kennemerland/IJmond: 2019.

Zijn er al concrete plannen voor een nieuw onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van HVO 
Querido?

Antwoord:
Ja, eind 2020 zal een nieuw toezichtsonderzoek plaatsvinden naar onder meer de opvolging van de 
aanbevelingen in het signaalgestuurde toezichtsrapport dat eind 2019 heeft plaatsgevonden.

6. Wat gaat het college en griffie doen aan het feit dat gestelde vragen in een commissie vaak niet 
volledig in de eerste termijn, maar ook niet in de tweede termijn beantwoord worden, maar het 
opnieuw herhalen van de vragen wel van de spreektijd van het raadslid afgaan. Is er een mogelijkheid 
dat de griffie en voorzitter in de zaal beter noteren welke vragen gesteld worden en beter opletten of 
de vragen beantwoord worden en zo niet ze automatisch binnen een week schriftelijk beantwoord 
worden ?

Antwoord:
Het college probeert vragen van de raad zo goed mogelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester,
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ARTIKEL 38 VRAGEN Onbeantwoorde vragen

Geachte griffier,

Helaas heeft wethouder Meijs in de Commissie samenleving 4 juni j.l. nauwelijks 
antwoord gegeven op de vragen die Trots Haarlem heeft gesteld n.a.v. het via een 
wob verzoek boven water gekomen document ‘Aanvullende maatregelen 
maatschappelijke opvang’.
Omdat mijn spreektijd voorbij was kon ik dat gisteravond in de commissievergadering 
niet een 2e keer vragen.
Daarom zijn hier de niet- of niet volledig beantwoorde vragen met het verzoek aan de 
wethouder deze alsnog langs deze weg te beantwoorden:

Vraag 4 en 5 mogen technisch beantwoord worden ivm de snelheid. Wij gaan er 
vanuit dat deze art 38 vragen ruim binnen de officiële tijd beantwoord kunnen 
worden.

1 Kunnen we dit beleid waarbij niemand op straat hoeft te slapen - inclusief de 
daklozen die van buiten de regio Haarlem komen, onder dit oplopende verlies nog 
volhouden? - Een eenmalig plotseling binnengekomen douceurtje van 2 x 2,4 miljoen 
biedt geen structureel soelaas. Kunt U aangeven waaraan dat besteed zal worden?

2. Kan/wil de wethouder actief actie ondernemen om de uitgaven voor Schiphol 
drastisch terug te brengen?
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3. Is de wethouder bereid om uit Haarlem afkomstige daklozen voorrang te geven bij 
de uitstroom naar beschikbaar komende huisvesting binnen Haarlem? Zo ja, hoe 
gaat U dat bewerkstelligen? Zo nee waarom niet?

4. Wat zijn de meest recente cijfers m.b.t. de aantallen daklozen van binnen de regio 
Haarlem versus het aantal dat van buiten de regio Haarlem komt.

5 Vallen statushouders afkomstig uit een asielzoekerscentrum ook binnen de 
categorie bewoners van instellingen?

7. Zijn er al concrete plannen voor een nieuw onafhankelijk onderzoek naar het 
functioneren van HVO Querido?

8. Wat gaat het college en griffie doen aan het feit dat gestelde vragen in een 
commissie vaak niet volledig in de eerste termijn, maar ook niet in de tweede termijn 
beantwoord worden, maar het opnieuw herhalen van de vragen wel van de spreektijd 
van het raadslid afgaan. Is er een mogelijkheid dat de griffie en voorzitter in de zaal 
beter noteren welke vragen gesteld worden en beter opletten of de vragen 
beantwoord worden en zo niet ze automatisch binnen een week schriftelijk 
beantwoord worden?

Met vriendelijke groet,

Sander van den Raadt en Vera Verhagen (Trots Haarlem)
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