
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motie: Halvering maximale doorstroomtijd maatschappelijke opvang 

 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 17 september 2020 

  

Constaterende dat  

● De Contingentregeling (Zuid-Kennemerland), de Opstapregeling (Haarlemmermeer) 

en de Kanswoningregeling (IJmond) het doel hebben om binnen zes maanden een 

corporatiewoning te vinden voor kandidaten die ervoor zijn aangemeld. 

● Dat bijna een kwart van de uitstromers nu al langer dan zes maanden moet 

wachten.  

● Veel cliënten in de maatschappelijke opvang sneller kunnen doorstromen naar een 

zelfstandige woning en er onnodig lang verblijven. 

● In andere gemeenten zoals de gemeente Amsterdam en de gemeente Zaanstad (met 

nog veel langere wachttijden voor een sociale huurwoning dan in Haarlem) 

woningcorporaties zich al inzetten om binnen drie maanden na het afgeven van een 

indicatie een woning aan te bieden (zoals afgesproken in de Tien werkafspraken in 

de wijk en de Zaanse werkafspraken in de wijk). 

● Het de woningcorporaties in Amsterdam in 2017 en 2018 luktte om voor 80% van 

aanvragen voor kwetsbare groepen binnen drie maanden een woning te regelen. 

https://magazines.woningmarktbeleid.nl/prestatieafspraken/2020/01/amsterdam 

 

Overwegende dat  

● Dat het aantal feitelijk dakloze mensen tussen 2010 en 2018 met 30% toenam in de 

opvangregio en met 40% in Haarlem toenam.  

● Er door halvering van de  doorstroomtijd minder nachten worden geslapen in de 

opvang en er minder plekken nodig zijn.  

● De coronacrisis pijnlijk blootlegt hoe belangrijk het is dat iedereen een fijn thuis 

heeft, maar ook dat de lagere bezetting in de opvangvoorzieningen tot een afname 

van het aantal conflicten en een betere sfeer leidt. 

● De mutatiegraad in ieder geval bij de grotere woningcorporaties prima voorspelbaar 

is en dat zij voldoende woningen kunnen aanwijzen als geschikt voor uitstromers, 

waardoor het woningtekort geen argument is om het lage tempo te handhaven. 

● De termijn van drie maanden ook gehanteerd kan worden bij beschermd wonen, 

waardoor de doorstroom van M.O. naar B.W. makkelijker wordt. 

● Een maatschappelijke opvangplek de gemeente nu ruim € 3.000,- per maand per 

persoon kost en dat een zelfstandige woning met passende begeleiding goedkoper is. 

● Het geld dat hiermee bespaard wordt kan worden geïnvesteerd in het faciliteren van 

de uitstroom, nieuwe betaalbare woningen en begeleiding voor kwetsbare groepen. 



 

 

Roept het college op  

● Om met de woningcorporaties en relevante zorgaanbieders in Haarlem en de rest 

van de opvangregio te onderzoeken onder welke condities zij al binnen drie maanden 

of zelfs nog sneller een passende woning kunnen aanbieden. 

● Om de resultaten van dit onderzoek zo snel mogelijk in de commissie te agenderen.  

● Om dit niet alleen in de Contingentregeling te wijzigen, maar om hier regionale 

afspraken over te maken. 

 

En gaat verder tot de orde van de dag. 

 

Ibrahim Yerden (PvdA) 

Gertjan Hulster (AP) 

Sibel Ozogul (SP)  

 


