
  

 

Motie vreemd aan de orde van de dag “Houd de drempel voor opvang laag” 

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 28 maart (vh 28 

februari) 2019, 

 

constaterende dat, 

- er door thuislozen formulieren moeten worden ingevuld om vast te stellen of zij recht 

hebben op een postadres, 

- deze formulieren ambtelijk zijn vastgesteld zonder politiek besluit, 

- de formulieren nu - blijkens antwoorden op een rondvraag - ambtelijk zijn aangepast, 

in die zin dat nu ook de naam en het telefoonnummer van de bewoner die onderdak 

geeft aan een thuisloze vermeld moet worden, 

 

overwegende dat, 

- hoewel in de beantwoording van de rondvraag over dit punt wordt gesteld dat het 

invullen van voornoemde naam en telefoonnummer van de onderdak gevende 

bewoner niet verplicht is, dit niet als zodanig op het formulier staat, 

- deze wijziging in strijd lijkt met de AVG omdat alleen gegevens mogen worden 

uitgewisseld en bewaard op basis van één van de zes grondslagen, te weten; 

toestemming van de betrokken persoon (is hier geen sprake van), uitvoering van een 

overeenkomst (die is er niet met degene die een thuisloze opvangt), wettelijke 

verplichting (daar is hier geen sprake van), bescherming van vitale belangen (ook 

geen sprake van), algemeen belang of uitvoering van openbaar gezag (gaat niet op) 

en gerechtvaardigde belangen (wiens belang?), 

- het valt te betwijfelen dat het College stelt dat deze wijziging helpt bij het vinden van 

adressen voor opvang door Haarlemse inwoners, omdat deze inwoners daar nu al 

terughoudend in zijn en dat naar verwachting nog meer worden en daarmee dit 

ambtelijk besluit, contrair is aan het ingezette beleid om meer thuislozen te laten 

opvangen door inwoners, volgens het Regenbooggroep model, 

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

 



verzoekt het College, 

- te besluiten om de wijziging van het opgave formulier voor thuislozen ongedaan te 

maken en deze te vervangen voor een versie waarin drie verblijfsadressen dienen te 

worden opgegeven, zoals gebruikelijk in andere gemeenten, 

 

en gaat over tot de orde van de dag.             
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