
 

 

     

 

Motie van afkeuring over het gevoerde bestuur bij het Anton Pieck Hofje 
 
De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 27 januari 2022, 
Gehoord de interpellatie over het gevoerde bestuur bij de tussenvoorziening voor daklozen in het 
Anton Pieck Hofje te Haarlem, 
 
Overwegende, dat: 

• De wethouder zorg, welzijn en volksgezondheid heeft nagelaten voorafgaand aan de 
besluitvorming over (een tussenvoorziening voor dak- en thuislozen in) het Anton Pieck Hofje 
de bewoners en omwonenden te betrekken en een brede belangenafweging te maken; 

• De wethouder zorg, welzijn en volksgezondheid na de besluitvorming over het Anton Pieck 
Hofje met grote voortvarendheid is overgegaan tot de plaatsing van 18 bewoners; en dit in 
groot contrast staat met de passiviteit en lage professionaliteit bij het adresseren van de 
zorgen van belanghebbenden over toenemende drukte, geluidsoverlast en drugsoverlast;  

• De wethouder zorg, welzijn en volksgezondheid er niet in geslaagd is, ondanks meermalig 
aandringen vanuit de gemeenteraad o.a. via de motie “goed overleg doet wonderen”, te 
komen tot een gedragen oplossing voor de voornoemde overlast.  

• De wethouder zorg, welzijn en volksgezondheid niet tot een constructieve dialoog met de 
belanghebbenden is gekomen, waardoor zij zich ongehoord en niet serieus genomen voelen; 

• De wethouder zorg, welzijn en volksgezondheid geen verantwoordelijkheid wil nemen voor 
het verzoek van 12 van de 14 bewoners om (te bemiddelen) voor vervangende woonruimte. 

• De wethouder zorg, welzijn en volksgezondheid de nieuwe bewoners van het Anton Pieck 
Hofje heeft gedupeerd, doordat zij zich door het rumoer onterecht niet welkom voelden, 

Voorts overwegende, dat 

• De wethouder zorg, welzijn en volksgezondheid door gebrekkig handelen heeft gezorgd voor 
een aanhoudende ontevredenheid bij de belanghebbenden rond het Anton Pieck Hofje; 

• De wethouder zorg, welzijn en volksgezondheid onvoldoende oor en oog heeft gehad voor 
de zorgen en belangen van bewoners en omwonenden bij de besluitvorming en realisatie 
van de tussenvoorziening voor dak- en thuislozen in het Anton Pieckhofje;   

• De wethouder zorg, welzijn en volksgezondheid onvoldoende bereid of in staat is om te 
reflecteren op het gefaalde participatieproces ten aanzien van het Anton Pieck Hofje, en ook 
niet te leren van de processen rond DomusPlus en Skaeve Huse. 

• De wethouder zorg, welzijn en volksgezondheid daarmee het cruciale draagvlak voor de 
tussenvoorziening Anton Pieckhofje heeft ondermijnd, evenals het vertrouwen van de 
betrokken Haarlemmers in de overheid.  
 

Spreekt haar afkeuring uit over het gevoerde bestuur door wethouder Meijs,  

En gaat over tot de orde van de dag, 
 
VVD Haarlem 

 
 


