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Geachte heer, mevrouw, 

Op 24 september 2013 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de PvdA over de 
opvang van daklozen. 
Onderstaand treft u de beantwoording aan. 

Vraag l ' 
/s hei college op de hoogte of ook in Haarlem dakloze mensen uit een andere regio 
weggestuurd worden? 

Antwoord: Haarlem is als centrumgemeente in de eerste plaats verantwoordelijk voor de 
opvang van daklozen uit de regio Midden-, Zuid Kennemerland en Haarlemmermeer. Dat wil 
niet zeggen dat zij daklozen uit een andere regio wegsturen. Haarlem heeft in het protocol 
van de Brede Centrale Toegang (toegangspoort opvang) vastgelegd dat deze daklozen 
maximaal 5 dagen gebruik mogen maken van de opvang. In die tijd wordt uitgezocht wat de 
regio van herkomst is van de daklozen. 

Vraag 2: 
Mocht dit zo zijn, welke maatregelen worden er getroffen om dit tegen te gaan, in het 
bijzonder als deze mensen worden doorverwezen vanuit onze gemeente ? 

Antwoord: Voor het antwoord op het eerste deel van de vraag verwijzen wij u naar het 
antwoord op vraag 1. Als een dakloze uit onze gemeente wordt doorverwezen valt hij of zij 
onder de opvang van Haarlem. Zij zijn immers als centrumgemeente verantwoordelijk voor 
de opvang van daklozen uit de Midden-, Zuid Kennemerland en onze gemeente. De 
gemeente Haarlem ontvangt hiervoor als centrumgemeente geld van het Rijk. 
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Vraag 3: 
Het is onze indruk dat er meer gezinnen te maken krijgen met huis uitzettingen, klopt dit? 
Kunt u ons vertellen om hoeveel huis uitzettingen het gaat in onze gemeente? 

Antwoord: Wij hebben geen exact inzicht in het aantal huisuitzettingen in onze gemeente. 
Van Ymere krijgen wij echter geen signalen dat het aantal uitzettingen toeneemt. Het 
daadwerkelijk aantal uitzettingen door Ymere schommelt jaarlijks rond de 50. 
Indien wij als gemeente wel bij een huisuitzetting worden betrokken proberen wij die altijd te 
voorkomen. 

Vraag 4: 
Wordt er bij uithuiszetting van gezinnen rekening gehouden met de aanwezigheid van 
kinderen? Zo ja, welke maatregelen worden er getroffen voor de opvang van deze kinderen? 
En is er voldoende opvang? Zo nee, welke zorgt dan voor het welbevinden van deze 
kinderen? 

Antwoord: Als er een huis uitzetting dreigt meldt Ymere dat aan ons. Dat betekent dat wij 
proberen zo preventief mogelijk te interveniëren door middel van bijvoorbeeld 
schuldhulpverlening. Dit proberen wij in alle gevallen. Tevens zorgt Ymere, bij ontruimingen 
met kinderen, altijd voor een huisbezoek door de GGD. Als zij het een schrijnende situatie 
vinden melden ze dit bij Ymere. Wanneer er kinderen in het spel zijn hebben wij in onze 
gemeente de Maatschappelijke Opvang (MO) gevestigd voor gezinnen. Waar momenteel 
nog ruimte is voor gezinnen uit de hele regio, dus ook de Haarlemmermeerse gezinnen. De 
MO wordt uitgevoerd door de RIBW-Kam (Regionaal Instituut Begeleid Wonen-
Kennemerland Amsterdam Meerlanden). 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
de secretaris, de ourgemeester, 

drs. 
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