
Bijlage 1 Cijfers  

Huidige beschikbare plekken, totaal 234 plekken 

 
 
 
 
 

Regionale Wmo-
doelgroep* 

Locaties met woonbegeleiding Aantal plekken  

Haarlem- Wilhelminastraat alleenstaanden 30 

Haarlem- Velserpoort alleenstaanden 42 

Hoofddorp- MO gezinnen  30 units 

Haarlem- Spaarnezicht jongeren 22 

Tijdelijk-Joops 25 

Doorstroomvoorzieningen  

Haarlem- Frans Hals 14 

Beverwijk- Kennemerhof 11 

Haarlem- Anton Pieckhofje 18 (mogelijke 
uitbreiding naar 34) 

Haarlem-perron 18 16 

Lokaal-economisch * Locaties met woonbegeleiding  Aantal plekken 

Haarlem-Velserpoort alleenstaanden 5 

Haarlem-Velserpoort gezinnen  21 units  

 

* op basis van de wijze zoals de maatschappelijke opvang nu is georganiseerd worden de plekken 

voor de regionale Wmo-doelgroep en de plekken voor economisch daklozen ingezet voor de 

doelgroepen die op grond van de Wmo geen recht hebben op opvang en economisch daklozen 

zonder regiobinding.  

Wanneer alle plekken bezet zijn en er toch nog mensen op de reservelijst staan die een plek nodig 

hebben, worden extra maatregelen getroffen om in een plek te voorzien. Hierbij kan gedacht worden 

aan het bijplaatsten van extra veldbedden op de locatie van de nachtopvang of het inrichten van een 

extra tijdelijke voorziening (bijvoorbeeld een sporthal of een andere grote ruimte).  

Totaal aantal meldingen MO en het aantal daklozen dat gebruik maakt van de nachtopvang 

 2019 2020 2021 Reële kans 
op 
uitstroom? 
** 

Totaal aantal meldingen MO bij Brede Centrale 
Toegang 

715 637 549  

Aantal Wmo-doelgroep 371 354 297 Ja 

Aantal Wmo-doelgroep buiten de regio *(Wmo-
doelgroep) 

89 59 67 Nee 

Aantal economisch daklozen (met en zonder 
regiobinding in Haarlem) 

166 163 131 Nee 

Aantal (formeel) niet rechthebbenden in MO op 
grond van de Wmo  

10 28 27 Nee 

Aantal daklozen afkomstig uit de EU 18 10 11 nee 

Aantal waarvan afkomst onbekend 61 23 12 Nee  

Nachtopvang     

Totaal aantal daklozen die gebruik maken van de 
nachtopvang* 

274 258 175 nvt 

Totaal aantal geslapen nachten in de nachtopvang* 29.475 32.747 41.343 nvt 



 

*nachtopvang: de nachtopvang betreft de voorzieningen waar geen 24 uurs opvang wordt geboden 

met uitzondering van de individuele daklozen opvang Velserpoort (ivm Pilot 24 uurs-opvang).  

** kans op uitstroom op basis van de wijze zoals de maatschappelijke opvang nu is georganiseerd 

(scenario 1).  

Verblijfsduur economisch dakloze gezinnen (met en zonder regiobinding) in de Velserpoort vanaf 

2015 

 

 

Duur gebruik nachtopvang/ Stagnatie uitstroom  

 

17 18

27

23

15

8

4 5

12

0

5

10

15

20

25

30

0-3 3-6 6-9 9-12 12-15 15-18 18-21 21-24 > 24

A
an

ta
l g

ez
in

n
en

verblijfsduur per 3 maanden

Verblijfsduur economische dakloze gezinnen 
Velserpoort die uitgestroomd zijn vanaf de 

opening in 2015 tot en met 2022



 

 


