Raadsinformatiebrief

Onderwerp
Vervolg COVID uitbraak maatschappelijke opvang
Nummer
2021/284445
Datum college 1 juni 2021
Portefeuillehouder
Meijs, M.-Th.
Programma/beleidsveld 2.3 Opvang, wonen en herstel
Afdeling
MO
Auteur
N Kienhuis
Telefoonnummer
023-5113183
Email
nkienhuis@haarlem.nl
Bestemd voor:
Het college stuurt deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de commissie
Samenleving/Ontwikkeling/Bestuur/Beheer/Raad, als vervolg op de
raadsinformatiebrief Uitbraak COVID maatschappelijke opvang (2021/261648) van
11 mei 2021
Bijlagen
n.v.t.
Aanleiding
Begin mei 2021 was er sprake van diverse COVID-19 besmettingen binnen de maatschappelijke opvang. Er
werden besmettingen geconstateerd op de locaties Wilhelmina, Velserpoort en op het schip Aurora. Op de
locatie Wilhelmina leidde dit tot een uitbraak onder de doelgroep. U heeft hierover op 11 mei 2021 een
raadsinformatiebrief ontvangen. Middels deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de maatregelen
die sindsdien zijn genomen en geleid hebben tot het inperken van de corona uitbraak. Het college heeft zich
in het bepalen van beleid laten adviseren door de afdeling Infectieziektebestrijding van de GGD.
COVID-19 uitbraak
Op donderdag 6 mei jl. werd einde middag bekend dat er sprake was van COVID besmettingen op de MOlocaties Velserpoort (gezinnen) en Wilhelmina. In het daaropvolgende weekend bleek ook op het
passagierschip Aurora sprake van een besmette medewerker en een besmette cliënt.
 Gezinsopvang Velserpoort
Er is sprake van één positief getest gezin met minderjarige kinderen. Zij zijn direct overgeplaatst naar een
andere locatie, waar zij op moment van schrijven nog geïsoleerd verblijven. De GGD heeft de overige cliënten
waarbij sprake is van een hoog risico getest. Er zijn op deze locatie geen andere besmettingen gebleken.
 Schip Aurora (PerMens)
Op het schip Aurora is één medewerker positief getest en één cliënt. De cliënt verblijft op advies van de GGDartsen op het schip zelf in isolatie. De cliënt ontvangt hier alle benodigde zorg. Relevante contacten die ook
op het schip verblijven zijn getest. Er zijn op deze locatie geen andere besmettingen gebleken.
 Wilhelmina
Op de locatie Wilhelmina is sprake geweest van een cluster. Ruim tien cliënten en minimaal drie
medewerkers werden hierbij positief getest op het coronavirus. De besmette cliënten zijn overgeplaatst naar
isolatielocatie Bennebroek en de COVID-unit van Sint Jacob in de Hout.
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Maatregelen
Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen was het noodzakelijk om de locatie Wilhelmina zo veel
mogelijk te sluiten. Dit had de volgende consequenties:
- De cliënten die al op de Wilhelmina verbleven moesten vijf dagen in quarantaine, in afwachting van
een tweede test.
- De locatie Wilhelmina werd gesloten voor nieuwe cliënten. Voor nieuwe cliënten werd een plek
gezocht op een alternatieve locatie zoals de Velserpoort.
- De werkzaamheden van de Brede Centrale Toegang vonden in aangepaste vorm plaats. Nieuwe
cliënten konden zich blijven melden voor een intake. Het melden voor een plek in de
maatschappelijke opvang vond telefonisch plaats.
- De afdeling Infectieziektebestrijding van de GGD gaf aan dat het niet verantwoord was om de
dagopvang en gebruikersruimtes open te houden. Deze voorzieningen zijn daarom van zondag 9 mei
tot dinsdag 18 mei gesloten geweest.
- Ook de locatie Stem in de Stad heeft, mede op advies van de GGD, tijdelijk haar binnenactiviteiten
gestaakt en noodzakelijke activiteiten zoals de eetvoorziening en postafgifte uitgevoerd aan de deur.
De uitbraak op de locatie Wilhelmina had impact op de OGGZ keten en de doelgroep. Dit had onder andere te
maken met het feit dat een deel van het personeel van HVO Querido besmet raakte en uitviel. Daarnaast is
een complicerende factor dat een deel van de doelgroep te maken heeft met uiteenlopende problematiek
zoals psychiatrische problemen en/of verslaving, hetgeen in de praktijk voor diverse uitdagingen zorgde. De
ontwikkelingen volgden elkaar in rap tempo op. Om zo snel mogelijk in te kunnen spelen op deze
ontwikkelingen vond daarom dagelijks overleg plaats tussen HVO Querido, Alpha Security, GGD en gemeente.
Knelpunten in de aanpak
Een deel van de cliënten besloot op eigen initiatief de locatie Wilhelmina te verlaten omdat zij niet mee
wilden werken aan maatregelen ter preventie van het virus, zoals testen en in isolatie gaan. Het gaat om
ongeveer acht cliënten. In overleg met de GGD zijn verschillende acties uitgevoerd om deze groep alsnog te
kunnen bereiken.
- De testbus van de GGD is pro-actief langs geweest op verschillende locaties met als doel om cliënten
outreachend te motiveren mee te werken aan een covid-test. In geval van cliënten die niet mee
wilden werken, zijn de cliënten om hem/haar heen getest.
- De GGD en handhaving zijn gezamenlijk actief op zoek geweest naar cliënten om het
gezondheidsbeeld te kunnen beoordelen en hen te motiveren gebruik te maken van de
maatschappelijke opvang.
- Ketenpartners zijn pro-actief geïnformeerd over de uitbraak en de potentiele consequenties voor de
doelgroep en voorzieningen.
- Er is overwogen om dwang- of drangmaatregelen in te zetten om de groep cliënten alsnog in isolatie
of quarantaine te kunnen plaatsen. De GGD gaf echter aan dat een (potentiele) corona infectie
onvoldoende grond biedt om iemand onder dwang of drang in isolatie of quarantaine te plaatsen
Een aantal cliënten meldde zich een dag of enkele dagen na vrijwillig vertrek toch weer direct bij de
maatschappelijke opvang. In eerste instantie heeft HVO Querido deze cliënten om een negatieve testuitslag
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gevraagd voor zij weer naar binnen konden. De volgende dag (11-05) is afgesproken dat cliënten die weer
naar binnen wilden gebruik konden maken van een spoed-zelftest aan de deur, in combinatie met isolatie op
de dagopvang, zodat eventuele “terugkeerders” toch gebruik zouden kunnen maken van een bed.
Eén keer kon een cliënt die weer naar binnen wilde niet direct een bed worden toegewezen, omdat de
beschikbare plekken potentieel besmet waren met het coronavirus. Er is direct een gespecialiseerd bedrijf
ingezet om deze ruimtes professioneel te reinigen. De volgende dag kon deze cliënt alsnog gebruik maken
van de opvang. Eén keer heeft een cliënt in isolatie op locatie Wilhelmina dusdanig agressief en
grensoverschrijdend gedrag laten zien dat het niet houdbaar was om hem binnen te houden. Voor deze cliënt
is uiteindelijk een alternatieve plek geregeld (waar hij geen gebruik van wilde maken).
Voor sommige cliënten waren de isolatieplekken in Bennebroek en/of Sint Jacob in de Hout minder geschikt
ten gevolge van zeer grensoverschrijdend gedrag. Voor deze cliënten is geregeld dat zij geplaatst konden
worden op de MO COVID-unit van de GGD in Amsterdam. Hier is uiteindelijk geen gebruik van gemaakt.
Stand van zaken
Op vrijdag 14 mei zijn alle cliënten die nog op de locatie Wilhelmina verbleven opnieuw getest. Aangezien alle
uitslagen de volgende dag negatief bleken mochten de cliënten op zaterdag 15 mei weer uit quarantaine. Wel
kwamen er nog een aantal keer cliënten terug die zich eerder onttrokken hadden aan isolatie. Zij konden
tijdelijk in isolatie op de dagopvang. Op dinsdag 18 mei is de locatie Wilhelmina weer geopend voor cliënten
van buitenaf. Vanaf deze datum waren de dagopvang en gebruikersruimtes weer geopend. Ook Stem in de
Stad heeft de tijdelijke beperkende maatregelen met ingang van donderdag 20 mei opgeheven.
Zowel het besmette gezin van de Velserpoort en de besmette cliënt van de locatie Aurora verblijven op
moment van schrijven nog in isolatie. Dit geldt ook voor een aantal besmette personeelsleden van de
verschillende organisaties.

Vervolg
Door het treffen van de benodigde maatregelen op de verschillende locaties was de COVID-uitbraak in de
maatschappelijke opvang relatief snel onder controle. Binnenkort zal een evaluatie plaats vinden met de
direct betrokken partners om de COVID-uitbraak in de maatschappelijke opvang na te bespreken en waar
nodig lessen te trekken voor de toekomst.
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In de eerste week van juni verwacht de GGD daarnaast te kunnen starten met het vaccineren van de
doelgroep om de verspreiding van het virus onder cliënten zo veel als mogelijk tegen te kunnen gaan.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,
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