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Bestuurlijke agendazaak 

Onderwerp 

Motie 11.17 Betrek initiatieven uit de stad 

 

 

Soort: Moties 

Nummer: 2021/265688  

Programmanummer 

2.3 Opvang, wonen en herstel 

Bestuursorgaan en Ontstaansdatum 

Gemeenteraad Haarlem  d.d. 22-4-2021 

Indiener/Fractie 

Actiepartij, SP Haarlem,  

Omschrijving 
verzoekt het college. • actief in gesprek te gaan met initiatieven in de 
stad die door het aanbieden van dagactiviteiten een brugfunctie tussen 
bewoners en omwonenden kunnen slaan, • de commissie samenleving 
op de hoogte te stellen van de uitkomst van deze gesprekken,  

 

 

 

 

Afdeling  

MO 

Verantwoordelijke 

Tijssen, M.B.M. 

Email  

mtijssen@haarlem.nl 

Telefoonnummer 

023-5113189 

Stand van Zaken/afdoening 

 

Het college ondersteunt de strekking van deze motie. De gemeente is bezig om twee beschermde 

woonvoorzieningen, Domus Plus en Skaeve Huse, te gaan realiseren in Haarlem. Domus Plus is een 

beschermde woonvorm waar 24 mensen komen te wonen met een verslaving, psychosociale of 

psychiatrische problematiek, en vaak ook een verstandelijke beperking. Deze mensen verblijven de 

bestaande voorzieningen, die onvoldoende in staat zijn de noodzakelijk zorg te bieden. Skaeve Huse zijn 

kleine, eenvoudige woningen voor mensen die zich niet kunnen aanpassen aan het leven in een normale 

woonwijk en ook in woonvoorzieningen veel overlast veroorzaken. Bewoners van de Domus Plus en Skaeve 

Huse krijgen langdurige ondersteuning en (indien mogelijk) zinvolle dagactiviteiten en/of dagbesteding.  

De Vergierdeweg is aangewezen als locatie om Skaeve Huse te realiseren en Nieuweweg 2 voor de 

woonvoorziening Domus Pus. Naar verwachting zijn deze locaties gereed in 2024/2025 gereed voor 

gebruik. Op dit moment is dan ook nog niet bekend welke organisaties tegen die tijd verantwoordelijk zijn 

voor de begeleiding en ondersteuning van de bewoners van Domus Plus en Skaeve Huse. Ook is niet 

bekend welke aanbieder(s) er in 2024/2025 actief zijn binnen de sociale basis, waaronder dagactiviteiten en 

dagbesteding vallen, vanwege de dialooggerichte aanbesteding Gewoon in de Wijk.  Wel zullen wij met 

onze ketenpartners al eens verkennende gesprekken voeren over de mogelijke opties voor zinvolle 

dagbesteding voor deze doelgroep.  

Zodra er meer duidelijkheid is over de begeleidende organisaties van Domus Plus en Skaeve Huse en de 

organisaties binnen de sociale basis, kan er uitvoering gegeven worden aan deze motie. Dan zal worden 

verkend op welke manier er zinvolle dagactiviteiten en dagbesteding gecreëerd kunnen worden voor de 

deelnemers die eveneens een brugfunctie slaan tussen de deelnemers en omwonenden. Bij deze 

https://www.haarlem.nl/gewoon-in-de-wijk/
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verkenning is het van belang om te onderzoeken welke vormen van dagactiviteiten en dagbesteding van 

toegevoegde waarde voor zijn deze “zware” doelgroep (met triple problematiek) en op welke manier de 

betrokken organisaties hier een invulling aan kunnen geven. Naast in gesprek gaan met bewoners is het ook 

van belang dat de activiteiten bijdragen aan interactie met de buurt, zodat dit de acceptatie van 

omwonenden vergroot. Van de locaties van de Domus Plus en Skaeve Huse zullen zowel Wmo-cliënten als 

cliënten met een Wlz-indicatie gebruik maken, het zorgkantoor is daarom ook een belangrijke stakeholder 

bij deze verkenning. 

Het college zegt toe om de commissie samenleving op de hoogte te houden van deze verkenning met 

begeleidende organisaties, organisaties binnen de sociale basis, het zorgkantoor, bewoners van Domus Plus 

en Skaeve Huse en inwoners uit de buurt. De termijn waarop dit gebeurt, zoals hierboven toegelicht, is 

afhankelijk van wanneer duidelijk is wie de betrokken partijen zijn. Naar verwachting is dit in 2023/2024, 

mocht dit wijzigen dan wordt de commissie hiervan op de hoogte gebracht.   

 

Afdelingsmanager  Angenent, J.J.M. 

Portefeuillehouder   Meijs, M.-Th. 09.09.21 

 

 


