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Onderwerp Reactie op krantenartikel 'Daklozen vrezen voor leven' 

Geachte leden, 

ln het Haarlems Dagblad van zaterdag 9 mei 2015 is een artikel geplaatst onder de 
titel 'Daklozen vrezen voor hun leven'. Hierin wordt verslag gedaan van de klacht 
van een groep van 16 daklozen die zich niet veilig voelen in de door 
centrumgemeente Haarlem georganiseerde, en door HVO-Querido in uitvoering 
zijnde, maatschappelijke opvang Villa Zonneheuvel in Bennebroek. Zoals door mij 
aan u is toegezegd in uw commissievergadering van 13 mei j l . , reageer ik middels 
deze brief. 

Gevoel van onveiligheid 
Het krantenbericht maakt melding van onveilige situaties en overlast door 
verslaafde cliënten voor de overige mensen die wij opvangen. Uiteraard heb ik 
hierover HVO-Querido laten bevragen. HVO-Querido geeft aan zich nadrukkelijk 
niet in deze punten te herkennen1. Zij geven aan dat zich geen noemenswaardige 
incidenten voorgedaan hebben tijdens periode dat de locatie Bermebroek geopend is 
(sinds maart 2015). Hoewel er feitelijk geen sprake was van grote incidenten of 
gevaarlijke situaties, hebben zij het gevoel van onveiligheid met de cliënten 
besproken. Tevens is een aantal maatregelen getroffen. Er zijn afspraken gemaakt 
met de beveiligingsdienst over de toegangscontrole en er komt voorlichting over de 
BHV-organisatie (bedrijfshulpverlening). Ten slotte is afgesproken nog vaker met 
elkaar te communiceren, waaronder het intensiveren van het overleg met de 
cliëntencommissie. 

Ook de gemeente herkent het beeld van onveiligheid niet, zoals dat in het 
krantenartikel wordt geduid. Zowel bij ambtelijke als bestuurlijke werkbezoeken is 
hier door geen van de gesproken cliënten melding gedaan. 

1 Zie hiertoe ook in de bijlage het persbericht hierover vanuit HVO-Querido 'Veilige 
nachtopvang in Bennebroek' 
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Persoonlijk herken ik in het artikel, onder anderen, ook cliënten die ik onlangs heb 
gesproken over hun initiatief iGo; bij u bekend. Ook in dat gesprek is het beeld dat 
er sprake zou zijn van levensbedreigende onveilige situaties niet genoemd. 
Daamaast heb ik het logboek van de beveiliging mogen inzien waarbij, in het deel 
dat ik heb gezien, geen beeld naar voren kwam van regelmatige of emstige 
incidenten. 

Kosten maatschappelijke opvang 
Gesteld wordt dat 'de exploitant van de maatschappelijke opvang een 
rijksvergoeding van € 137,62 per dag per cliënt ontvangt en daar niets voor de 
groep voor doet'. 

Reactie: Voor de maatschappelijke opvang Bennebroek worden de volgende kosten 
gemaakt, per cliënt, per dag. De kosten betaalt centrumgemeente Haarlem. 
HvO Querido, integrale exploitatie € 75,00 
Taxivervoer dagelijks retour €13,25 

Voor het totaalbedrag aan kosten ad € 88,25 per dag per cliënt wordt een bed met 
linnengoed op een 2-persoonskamer geboden, douche, ontbijt en warme maaltijd. 
Voorts wordt dagelijks vervoer vanuit Haarlem van en naar de opvanglocatie 
verzorgd. Er is voorzien in toezicht en leiding op de locatie en er is altijd een 
beveiligingsmedewerker aanwezig. De gezamenlijke ruimten van de locatie worden 
schoongemaakt en cliënten kunnen hun kleding wassen en drogen. 

De cliënt die in de krant stelt dat zijn verblijf in de opvang inmiddels € 17.000,-
heeft gekost, is onjuist in zijn uitspraak. De werkelijke kosten bedragen voor de 
periode vrijdag 2 januari tot en met zaterdag 9 mei 2015 € 11.119,50. De eigen 
bijdrage bedraagt € 5,75 per dag zodat de netto kosten voor deze persoon € 10.395,-
bedragen. 

Capaciteit 
Gesteld wordt dat er in Villa Zonneheuvel 24 personen worden opgevangen terwijl 
er een maximale capaciteit is van 22 bedden. 

Reactie: Volgens de meest actuele gegevens van de Brede Centrale Toegang van 26 
april 2015 tot en met 3 mei 2015, is er in deze periode 1 nacht geweest waarop er 23 
personen hebben overnacht; alle andere nachten hebben er 19 tot 22 personen 
overnacht. 

Verslaafden 
Gesteld wordt dat er een toenemend aantal daklozen wordt opgevangen, die 
verslaafd zijn en eerder op de locatie Bakenessergracht werden opgevangen. 

Reactie: Wij hebben 2 voorzieningen maatschappelijke opvang. De cliënten waarbij 
psychiatrische problematiek eventueel in combinatie met verslavingsproblematiek 
centraal staat, worden primair opgevangen op de locatie Bakenessergracht. Cliënten 
die toegang krijgen tot maatschappelijke opvang waarbij geen sprake is van centraal 
staande psychiatrische en/of verslavingsproblematiek worden primair opgevangen 
in de tijdelijke voorziening Bennebroek. 
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In de praktijk is de scheidslijn niet altijd scherp te trekken. Elke dakloze persoon 
heeft eigen omstandigheden die hiertoe leiden en die omstandigheden veranderen in 
de tijd soms ook. Denk aan bijvoorbeeld een (langzaam) herstel vanuit verslaving. 
Ook was en is er niet altijd voldoende capaciteit op de locatie Bakenessergracht om 
alle cliënten met OGGz-problematiek op te vangen, soms ook doordat er vanuit 
juridische besluitvorming mensen moeten worden toegelaten tot onze opvang, 
waarbij vanuit gemeentebeleid er soms anders tegenaan werd of wordt gekeken. 
Overigens geldt ook dat er sprake is van een tijdpad dat gevolgd moest worden. De 
raad heeft besloten dat er zo snel mogelijk opvang van 'economisch daklozen' en 
mensen in de categorie 'bed, bad en brood' georganiseerd moest worden. Dat is 
geregeld met de tijdelijke extra voorziening in Bennebroek. Het vergt dan tijd om 
tot het gestelde doel een of meer opvanglocatie(s) te vinden en in te richten, waarbij 
doelgroepenscheiding, zo veel als mogelijk in de praktijk, goed te organiseren is. 
Overigens geldt onverkort voor al onze opvanglocaties dat alle cliënten de 
huisregels dienen te respecteren. Dit houdt onder meer in dat openbare 
dronkenschap of drugsgebruik niet is toegestaan. 

Dagelijks ambulance 
Gesteld wordt dat er dagelijks een ambulance komt bij de opvanglocatie voor een 
alcoholverslaafde man. 

Reactie: Het is enkele keren voorgekomen dat er een ambulance moest komen voor 
een zelfde cliënt. Er is beslist geen sprake van een dagelijkse ambulance. De 
ambulance heeft ook niet hoeven komen naar aanleiding van onveilige situaties 
tussen cliënten. Het betrof persoonlijke, medische omstandigheden. 

Begeleiding 
Gesteld wordt dat er geen enkele begeleiding plaatsvindt om economisch daklozen 
enig toekomstperspectief te bieden. 

Reactie: De Wet Maatschappelijke Ondersteuning stelt dat maatschappelijke 
opvang per definitie zo kort mogelijk moet duren. De cliënt is primair zelf 
verantwoordelijk om op eigen kracht te handelen om zo snel mogelijk weer in staat 
te zijn zichzelf in de samenleving te handhaven. Van economisch daklozen mag 
worden verwacht dat ze hiertoe in staat zijn. Daar waar nodig of noodzakelijk kan 
een beroep worden gedaan op ondersteuning en begeleiding van, of georganiseerd 
door, de gemeente; zo biedt de door ons ingerichte basisinfrastructuur hiertoe 
mogelijkheden en biedt de gemeente diverse dienstverlening (denk aan Wmo-
contactpersoon, schulddienstverlening, advies werk, re-integratie en bijstand, etc,) 
waarop men een beroep kan doen. 

Privacy 
Gesteld wordt dat er op de opvanglocatie slordig met privacy van cliënten wordt 
omgesprongen. 

Reactie: Het beleid op de opvanglocatie is dat uiterst zorgvuldig met de privacy van 
cliënten wordt omgesprongen. Ten aanzien van de documenten waarvan gesteld 
wordt dat deze zichtbaar voor derden waren, verneem ik graag om welke stukken 
het gaat. 



Mes 
Gesteld wordt dat er een mes in beslag is genomen op de opvanglocatie en later aan 
een andere cliënt is teruggegeven. 

Reactie: Het gaat hier om een incident en specifiek om een zakmes of een 
aardappelschilmes dat bij fouillering in bewaring is genomen. Bezit van messen of 
andere wapens is niet toegestaan op de locatie; er wordt actief gecontroleerd als 
daar aanleiding voor is. 

Met vriendelijkegk)et, 

I 
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Jack Chr. van der Hc ek, MBA. 
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13 mei 2015 

Veilige nachtopvang in Bennebroek 

Zorgvuldige communicatie met cliënten 

HVO-Querido is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de dag- en 
nachtopvang van dakloze mensen uit de gemeente Haarlem en de regiogemeenten 
in Zuid-Kennemerland. In het Haarlems Dagblad van 9 mei 2015 stond een kritisch 
artikel over de wijze waarop HVO-Querido die opvang uitvoert op de locatie in 
Bennebroek. Onze organisatie herkent zich niet in de geuite kritiek. Wel is het 
krantenbericht voor HVO-Querido aanleiding om met de mensen die in Bennebroek 
worden opgevangen nader in gesprek te gaan. De cliënten hadden deze gevoelens 
niet eerder zo geuit richting HVO-Querido of de gemeente Haarlem. 

Het krantenbericht maakt melding van onveilige situaties en overlast door verslaafde 
cliënten voor de overige mensen die wij opvangen. HVO-Querido herkent zich nadrukkelijk 
niet in deze punten. Er hebben zich geen noemenswaardige incidenten voorgedaan tijdens 
periode dat de locatie Bennebroek geopend is (sinds maart 2015). 
Hoewel er feitelijk geen sprake was van grote incidenten of gevaarlijke situaties, is het 
gevoel van onveiligheid met onze cliënten besproken. Tevens is een aantal maatregelen 
getroffen. Er zijn afspraken gemaakt met de beveiligingsdienst over de toegangscontrole en 
er komt voorlichting over de BHV-organisatie (bedrijfshulpverlening). Ten slotte is 
afgesproken nog vaker met elkaar te communiceren, waaronder het intensiveren van het 
overleg met de cliëntencommissie. 

HVO-Querido in Haarlem en Bennebroek 
In Haarlem zelf vangt HVO-Querido mensen op die al langer ernstige problemen hebben en 
dakloos zijn. Ook dagbesteding is daar onderdeel van de dienstverlening. Op de tijdelijke 
locatie in Bennebroek kunnen cliënten sinds maart 2015 rekenen op sobere nachtopvang. 
Zij krijgen op dit moment in hun persoonlijke traject weliswaar nog geen verdere 
begeleiding vanuit HVO-Querido, maar zij kunnen wel een beroep doen op de algemene 
voorzieningen van de gemeente Haarlem. 

Actieve cliëntencommissie 
HVO-Querido zet sinds haar komst in Haarlem in op activering van onze cliënten. Samen 
maken we de voorziening. Zo is de dag- en de nachtopvang samen met cliënten opgeknapt, 
is er een actieve cliëntencommissie gestart die de belangen van cliënten behartigt en biedt 
HVO-Querido ook mogelijkheden voor dagbesteding. Dat laatste gebeurt zowel binnen- als 
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buiten de voorziening. Over het reilen en zeilen van de locatie is frequent contact met 
cliënten en de cliëntencommissie. Zij krijgen alle gelegenheid verbetervoorstellen te doen 
en mee te praten over de dagelijkse gang van zaken. 

Toekomst: n ieuwe locaties 
De ontwikkeling van de opvang van dakloze mensen gaat verder. HVO-Querido geeft samen 
met de gemeente Haarlem en andere zorgaanbieders vorm aan een nieuwe locatie voor de 
groep cliënten met psychosociale problematiek aan de Wilhelminastraat. Later dit jaar wordt 
het daar mogelijk om onder sterk verbeterde omstandigheden, vergeleken met de huidige 
voorzieningen, begeleiding te bieden daar waar mensen verblijven. 
Wanneer het HVO-Querido wordt gevraagd, zullen we ook de structurele voorziening mede 
gaan vormgeven die zal dienen als de opvolger van de tijdelijke opvang in Bennebroek. 

Einde persbericht 

Noot voorde redactie: Bart Zwagema ker. Team Communicatie HVO-Querido, 06 21143656 
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