Motie vreemd ‘BCT -> SWT
De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 18 februari 2021,
constaterende dat
- mensen zonder vaste woon of verblijfplaats naar de Brede Centrale Toegang (BCT) dienen te
gaan om in aanmerking te kunnen komen voor opvang bij één van de door ons
gecontracteerde instellingen voor maatschappelijke opvang
- de medewerkers bij de BCT gespecialiseerd zijn in de administratieve toegang tot de
maatschappelijke opvang,
- er onvoldoende bruggen geslagen kunnen worden tussen de administratieve logica en de
denkwereld van daklozen
- degene die om toegang tot de Maatschappelijke opvang zoeken geregeld tegen paarse
krokodillen aanlopen
- BCT beperkte openingstijden kent
- BCT als afwachtende poortwachter opereert voor de Maatschappelijke opvang
- Sociale Wijkteams in de wijken zitten waar de potentiële daklozen en spookjongeren te vinden
zijn
- Sociale Wijkteams mensen actief zou kunnen aanmoedigen om stappen te zetten zodat ze
weer op een vast woonadres terecht kunnen: op een plek waar ze zichzelf kunnen zijn, zich
gewaardeerd voelen, er toe doen en mee kunnen doen
overwegende dat
- sociale wijkteams al ingezet worden voor de maatschappelijke begeleiding van economisch
daklozen
- bij de sociale wijkteams sociale, psychologische kennis en ervaring aanwezig is, evenals
expertise over de omgang met OGGZ en LVB
- de gemeente Leiden er voor gekozen heeft de centrale toegangsfunctie tot de
Maatschappelijke opvang bij de sociale wijkteams te beleggen
verzoekt het college
- te onderzoeken onder welke condities de toegang tot de Maatschappelijke/Beschermd wonen
van de Brede Centrale Toegang (deels) kan worden verlegd naar de Sociale Wijkteams,
- de commissie samenleving te rapporteren over de uitkomst van dit onderzoek
en gaat over tot de orde van de dag,
Gertjan Hulster - Actiepartij, Sibel Özogul - SP
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