
 
 

 
 
 
Motie “Code oranje of rood” (1) 
 
De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 27 februari 2020 

 

Constaterende dat: 

• In Velserpoort alleen nachtopvang wordt geboden waardoor de bewoners overdag voor 
dagopvang naar de Wilhelminastraat moeten 

• De mensen in de daklozenopvang Velserpoort tijdens de storm naar buiten worden gestuurd 

terwijl er landelijke waarschuwingen zijn in de vorm van code oranje of rood 

• De winternoodopvang opent vanaf een gevoelstemperatuur vanaf 0 graden 

• Dat er vanaf die gevoelstemperatuur ook drang wordt uitgeoefend op buitenslapers om in de 
opvang te gaan slapen 

• Dat er bij een gevoelstemperatuur vanaf min tien graden ook dwang kan worden toegepast om 
buitenslapers naar binnen te halen 

• Er op dit moment een grote groep mensen is die buiten slapen door schorsingen 
 

 
Overwegende dat: 

• Ook bij code oranje of rood deze drang en dwang regelingen van kracht moeten zijn 

• Dat waarschuwingen van het KNMI niet voor niets worden gegeven 

• Maar dat er bij deze waarschuwing codes in Haarlem toch mensen op straat moeten slapen 

• Er geen plek is waar de geschorsten mensen heen kunnen bij extreem weer 

• Dat heen en weer pendelen tussen de twee opvanglocaties niet gewenst is bij extreem weer 

• Daklozen tijdens storm en slecht weer ook recht op veiligheid hebben 

 
Draagt het college op: 
 
1. Mensen uit Velserpoort overdag niet naar buiten te sturen tijdens extreem weer 
2. Mensen die geschorst zijn een andere plek te bieden tijdens extreem weer 
3. Voor deze motie is geen apart budget nodig omdat deze kosten al gedekt worden door de 

huidige afspraak tussen Gemeente en HVO/Q voor de koude-opvang en het bij extreme 
weersomstandigheden gaat om incidentele kosten 

4. Mochten er toch niet begrote kosten zijn dan brengt het college deze in kaart en doet daarvan 
verslag in de commissievergadering van 5 maart 2020 

 
 

Sibel Özöğul-Özen 

SP Haarlem 


