Motie: Evalueren doen we niet voor de bühne
De gemeenteraad van Haarlem bijeen in vergadering op 23 december 2021,
Constaterende dat:
•
Doorstroomvoorzieningen uit de maatschappelijke opvang hard nodig zijn;
•
Het Anton Pieckhofje is aangemerkt als een doorstroomvoorziening voor ten minste 10
jaar;
•
Er reeds 18 mensen woonachtig zijn in de doorstroomvoorziening;
•
Het college hier op termijn – na de bouwwerkzaamheden – 36 mensen wil huisvesten;
•
Het Anton Pieckhofje nog flink onderhoud behoeft om het bewoonbaar en prettig leefbaar
te maken voor zowel de nieuwe inwoners op de begane grond als de bovenbewoners;
•
Een succesvolle doorstroomvoorziening valt of staat met draagvlak in de buurt;
Overwegende dat:
•
Het college heeft toegezegd om zowel medio 2022 als in het najaar 2022 te evalueren of er
het aantal inwoners in het Anton Pieckhofje opgeschaald kan worden naar respectievelijk
24 en 36 bewoners;
•
Het college heeft toegezegd om de ervaringen van bovenbewoners en de omwonenden te
betrekken bij de twee uit te voeren evaluaties;
•
Het college heeft toegezegd de evaluaties voor te leggen aan de raad;
•
Uit de twee nog uit te voeren evaluaties pas kan blijken of het aantal inwoners
daadwerkelijk opgeschaald kan worden naar 24 of 36 inwoners;
•
Het nu al gereed maken van het Anton Pieckhofje voor 36 inwoners met de bijbehorende
financiële investeringen kan leiden tot doelredenering;
•
Het nu al gereed maken van het Anton Pieckhofje voor 36 inwoners mogelijk kan leiden tot
verspild gemeenschapsgeld als uit – één van – de evaluaties blijkt dat er toch niet
opgeschaald kan worden;
Verzoekt het college om:
•
In (de planning van) de werkzaamheden aan het Anton Pieckhofje rekening te houden met
de nog uit te voeren evaluaties over het aantal inwoners in de doorstroomvoorziening;
En gaat over tot de orde van de dag.
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