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Motie vreemd aan de orde van de dag “Actieplan Maatschappelijk wonen” 

 

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 28 mei (vh 27 februari) 

2020, 

 

constaterende dat, 

 

- er een onderzoek is gedaan door de fractie van de SP naar de uitvoering van de 

maatschappelijke opvang, door met name HVO-Querido, 

- er meerdere onderzoeken van de GGD blijken te bestaan naar deze uitvoering waar 

de raad niet van op de hoogte was, 

- Actiepartij en andere partijen de afgelopen jaren vele moties hebben ingediend over 

de maatschappelijke opvang in Haarlem en omgeving met als overkoepelende 

thema’s; preventie, schulddienstverlening, postadressen, wonen, jongeren en nazorg, 

- gemeente Dordrecht een nieuwe visie op de opvang heeft geschreven, getiteld Van 

Opvang naar wonen’ met medewerking van de vertegenwoordiging van de doelgroep 

zelf: 

https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Nieuws/Nieuwsarchief/2019/Dece

mber/Nieuwe_visie_over_de_opvang_van_kwetsbare_mensen_in_onze_stad, 

- deze onderzoeken een beeld schetsen dat er nog veel te verbeteren valt aan de 

opvang van dak- en thuislozen zoals het sanctiebeleid van de instellingen (als 

voorbeeld het sanctiebeleid van de Regenbooggroep:) 

http://www.radenregenbooggroep.nl/wp-content/uploads/2018/04/Schorsingsbeleid-

2018.pdf 

- er goede (financiële) resultaten zijn behaald met (uitbreiding van) Housing First 

https://housingfirstnederland.nl,   

- er jaar na jaar geld ‘overblijft’ (van de doeluitkering MO) op het domein 

maatschappelijke opvang, 

- er nog steeds huisuitzettingen plaatsvinden door huurschuld en dit hoge 

maatschappelijke kosten en menselijk leed met zich meebrengen,  

- er schorsingen plaatsvinden op een wijze die in strijd is met het Haarlemse Handboek 

maatschappelijke opvang; 

https://www.haarlem.nl/bestandsopslag/bestanden/Zorg_en_welzijn/Handboek-versie-

15maart2019.pdf 

 

overwegende dat, 

 

- een maatschappelijke opvangplek de gemeente nu ruim € 3000,- per maand per 

persoon kost en andere vormen van opvang en begeleiding veel goedkoper zijn, 
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- (langdurig = langer dan zes maanden) verblijven in een opvangvoorziening het 

maatschappelijk herstel niet versnelt en zelfs bemoeilijkt, 

- het maatschappelijk herstel voor velen begint met een (deel) woning, 

- de term ‘wonen in de wijk’ minder weerstand bij de bevolking oproept dan ‘opvang in 

de wijk’, 

 

verzoekt het College om, 

 

voor de volgende kadernota een actieplan maatschappelijk wonen op stellen in overleg met 

(vertegenwoordigers van) de doelgroep, waarbij ‘wonen’ in plaats van ‘opvang’  het 

uitgangspunt is, en dit plan voor te leggen aan de commissie Samenleving met daarin 

opgenomen dat; 

 

- de cliënt de regie krijgt over het huisvestingstraject, 

- de ketensamenwerking ten dienste van de cliënt wordt gesteld, 

- uitval wordt voorkomen door schorsingen,  

- er met woontraining van groepen in zelfbeheer wordt gestart (toezegging wethouder 

n.a.v. de daarna ingetrokken motie ‘Motie 'Wonen in Zelfbeheer, tussen opvang en 

zelfstandig wonen'), 

- er kostenefficiënt en kosteneffectief wordt omgaan met de middelen,  

 

en dat voornoemd actieplan een duidelijk verband heeft met de woonvisie en andere 

kaders van gemeentelijke beleidsvelden die een raakvlak hebben met de thuisloze 

mens, 

 

en gaat over tot de orde van de dag.             

 

Gertjan Hulster Sibel Özogul-Özen 

Actiepartij  SP 


