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Bijlagen Bewonersbrief 

 

Maatschappelijke opvang en gevolgen coronamaatregelen 

Na sluiting van de tijdelijke noodopvang in de Beijneshal op 14 juli 2020, is gebleken dat de capaciteit van de 

maatschappelijke opvang in Haarlem tekort blijft schieten. Nu de 1,5 meter afstandsregel van kracht blijft, 

zijn er geen mogelijkheden om in de bestaande opvangvoorzieningen extra capaciteit toe te voegen. Dit 

betekent dat ook de jaarlijkse capaciteitsuitbreiding met 16 plaatsen gedurende de winterperiode, dit keer 

niet binnen de bestaande accommodaties Wilhelminastraat en Velserpoort gerealiseerd kan worden.  

Tijdelijke uitbreiding opvangcapaciteit 

Omdat nu blijkt dat de coronacrisis een grote impact heeft op de maatschappelijke opvang en dat de druk op 

de voorzieningen toeneemt, heeft het college besloten extra capaciteit maatschappelijke opvang in te zetten. 

Door middel van de inzet van een passagiersschip komen voor de periode van 1 november 2020 tot 15 maart 

2021 gemiddeld 35 en maximaal 50 extra opvangplaatsen beschikbaar. Het passagiersschip wordt voor die 

periode afgemeerd aan de kade van het Spaarne op de beschikbare winteraanlegplaats ter hoogte van het 

terrein waar voorheen het bedrijf Sonneborn was gevestigd. 

Met deze tijdelijke voorziening kan opvang geboden worden aan de extra toeloop naar de maatschappelijke 

opvang, de jaarlijkse winteropvang en - in het geval van streng winterweer met een gevoelstemperatuur 

onder de -10 °C  – de winternoodopvang fase 2. Bijkomend voordeel van de tijdelijke voorziening is dat voor 

alle cliënten een eenpersoonskamer beschikbaar is zodat er in het geval van noodzakelijke quarantaine 

maatregelen, die mogelijkheid hier ook geboden kan worden. 

Volwaardige maatschappelijke opvang 

De tijdelijke opvangvoorziening aan boord van het passagiersschip zal worden vormgegeven naar het 

voorbeeld van de bestaande voorzieningen aan de Wilhelminastraat en Velserpoort. Dit betekent onder meer 

dat er niet alleen onderdak wordt geboden, maar dat er dagelijks professionele hulpverlening ingezet wordt 

die enerzijds de dagelijkse gang van zaken binnen de voorziening in goede banen leidt en anderzijds cliënten 
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ondersteunt bij het streven naar herstelde zelfstandigheid. Hiertoe is bij enkele aanbieders een uitnodiging 

tot het indienen van een voorstel uitgezet. 

Waar nodig wordt beveiliging ingezet om binnen de accommodatie en in de directe omgeving van de 

tijdelijke voorziening, de veiligheid in alle opzichten te waarborgen. 

De toewijzing van een plaats binnen de tijdelijke opvangvoorziening wordt uitgevoerd door de Brede Centrale 

Toegang. Cliënten betalen als te doen gebruikelijk een eigen bijdrage van € 5,75 per etmaal.  

Dekking kosten 

De kosten worden voor de hele periode geraamd op circa € 925.000. Deze kosten worden gedekt binnen het 

beschikbaar gestelde budget voor extra kosten maatschappelijke opvang in verband met coronamaatregelen,  

zoals door het rijk toegekend aan de centrumgemeente Haarlem. 

Communicatie 

De omwonenden rond de locatie aan het Spaarne en de wijkraad Indische buurt Noord, ontvangen woensdag 

7 oktober 2020 een bewonersbrief waarin zij op de hoogte worden gesteld van het besluit om een tijdelijke 

voorziening maatschappelijke opvang voor de periode van 1 november 2020 tot 15 maart 2021 te bieden in 

een passagiersschip aan de Spaarnekade. Via de digitale weg wordt de mogelijkheid geboden aanvullende 

vragen te stellen en op de gemeentelijke website wordt een informatiepagina geplaatst met onder meer 

gegevens over de mogelijkheid tot het melden van overlast en klachten. Een kopie van de bewonersbrief is 

als bijlage bijgevoegd. 

 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 

 

de secretaris                                              de burgemeester 
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Onderwerp: tijdelijke maatschappelijke opvang op passagiersschip 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

De coronacrisis heeft voor iedereen grote gevolgen. Dat geldt ook voor mensen die dakloos zijn. 

Gemeente Haarlem heeft voor dak- en thuislozen diverse opvangvoorzieningen. Ieder jaar wordt in 

de winterperiode het aantal beschikbare plaatsen in deze voorzieningen verhoogd, zodat ook in 

slechtere weersomstandigheden niemand buiten hoeft te blijven. In deze brief informeren wij u over 

tijdelijke extra opvangplaatsen bij u in de buurt.  

 

Waarom zijn meer plaatsen nodig? 

Dit jaar kunnen we in onze bestaande gebouwen het aantal opvangplaatsen niet verhogen omdat als 

coronamaatregel zoveel mogelijk rekening gehouden moet worden met de 1,5 meter afstand tussen 

mensen. Daarbij komt dat de afgelopen maanden niet alle daklozen opvang kon worden geboden in 

de bestaande opvangvoorzieningen. 

 

Tijdelijke opvangvoorziening 1 november 2020 – 15 maart 2021 

De gemeente besloot om die reden om voor de herfst- en winterperiode van 1 november 2020 tot 15 

maart 2021 extra plaatsen opvang te bieden aan boord van een passagiersschip. Voor die periode ligt 

het schip aan de winteraanlegplaats in het Spaarne (ter hoogte van het terrein ‘Sonneborn’). 

 

Hoe ziet de opvang eruit? 

Op het schip is plaats voor gemiddeld 35 personen en maximaal 50 personen.  

De mensen krijgen een eigen kamer waar ze dag en nacht kunnen verblijven. Er is altijd begeleiding 

aanwezig die zorgt voor een goed verloop van de opvang aan boord. Waar nodig wordt beveiliging  

ingezet om aan boord en in de directe omgeving overlastgevend gedrag tegen te gaan.  

 

Meldingen van overlast 

Mocht u onverhoopt toch overlast hebben, dan wordt op de website www.haarlem.nl/opvang-dak-

en-thuislozen een pagina over het passagiersschip geplaatst met daarop de informatie over het 

melden van overlast. 

 

Aan de bewoner(s) van dit adres 

   

  
  

http://www.haarlem.nl/opvang-dak-en-thuislozen/
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Als u naar aanleiding van deze brief vragen hebt, kunt u die mailen naar hesselink@haarlem.nl.  

 

Met vriendelijk groet, 

 

 

 

J.J.M. Angenent, 

manager afdeling Maatschappelijke Ondersteuning 
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