
      
     
 
Motie “Altijd een time-out bed in Coronatijd” 
De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 21 april 2020 
 
Constaterende dat:  

• Daklozen vanaf 18:00 uur de nachtopvang in mogen 

• De veldwerker van de BCT dan niet meer werkt 

• Daardoor bij schorsingen daklozen altijd de eerste nacht buiten moeten slapen omdat de 
veldwerker pas de volgende werkdag een beoordeling kan maken 

• De motie "daklozen voor iedereen” op 27-11-2014 is aangenomen en dat daarin staat dat 
niemand tegen zijn wil buiten slaapt 

• Dat schorsingen altijd escalerend werken bij boosheid en agressie en dat dit niet wenselijk is 

• De Gemeente Haarlem op grond van de wet Maatschappelijke Ondersteuning en op grond van 
het Europees Sociaal Handvest opvang moet verlenen aan alle daklozen 

• De Gemeente Haarlem regelmatig door de rechter moet worden gecorrigeerd en alsnog een plek 
moet gaan zoeken 

 
Overwegende dat:  

• Er ook een veldwerker bereikbaar zou moet zijn wanneer er schorsingen na 17:00 uur of in het 
weekend plaatsvinden 

• Daklozen de meest kwetsbare groep Haarlemmers zijn 

• Daklozen geen netwerk hebben en bij schorsingen op straat moeten slapen 

• In de motie van 27-11-2014 is vastgesteld dat iedereen recht heeft op bescherming tegen sociale 
uitsluiting en recht heeft op huisvesting en dat daarom niemand gedwongen op straat zou 
moeten slapen 

• In deze omstandigheden tijdens deze corona-crisis het zeer onwenselijk is dat daklozen op straat 
slapen 

 
Draagt het college op: 

• Om conform de motie van 27-11-2014 en conform de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en 
conform Handboek Maatschappelijke Opvang (art. 5.3.1) te zorgen dat er ook ná 17:00 uur (dus 
ook in het weekend en ’s avonds/’s nachts) een time-out bed beschikbaar is 

• Met een plan te komen om verschillende meldpunten (bijv. crisisdienst GGZ) te laten 

samenwerken 
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