artikel 38 vragen nav ombudsman rapport “Vrouwen in de knel”
Nav het ombudsmanrapport “Vrouwen in de knel”, over de positie van vrouwen in de
vrouwenopvang (blijf-van-mijn-lijfhuizen), wil de SP een aantal artikel 38 vragen stellen. In dit
rapport wordt gekeken of "voor deze kwetsbare groep vrouwen geregelde wet-en
regelgeving" (pag. 7) wel goed uitpakt. Het rapport maakt duidelijk dat de positie van deze
vrouwen uitermate kwetsbaar is: zij hebben niet de eigen regie, zijn niet zelfredzaam, zij
krijgen onvoldoende en geen deskundige hulp, evenals hun kinderen en de bureaucratie op
het gebied van financiën leidt tot armoede en meer schulden.
Reden tot grote zorg, vindt de SP, maar er zijn wel grote verschillen tussen gemeenten. Dit
roept de vraag op of deze knelpunten ook in Haarlem aan de orde zijn. Hoewel we graag
zien dat de wethouder bekijkt in hoeverre alle door de ombudsman gesignaleerde
knelpunten ook in de Haarlemse situatie voorkomen, pikken we er een aantal uit om nu
artikel 38 vragen over te stellen. We houden daarbij de indeling van het rapport aan.
A Toegang tot de vrouwenopvang
Voor zover bij ons bekend wordt in Haarlem de toegang geregeld door Blijfgroep.
1. Wordt er in Haarlem een beschikking afgegeven met daarin de eigen bijdrage vermeld?
Zo nee, waarom niet? Zo ja, wie geeft hem af?
Bij vrouwen zonder zelfstandige verblijfsvergunning worden knelpunten ervaren bij de
toegang tot de vrouwenopvang.
2. Krijgen in Haarlem vrouwen zonder zelfstandige verblijfsgunning toegang tot de opvang en
zo ja, wie bekostigt dat? Zo nee, wie vangt ze op?
B Het verblijf in de vrouwenopvang
Briefadressen worden soms geweigerd als vrouwen ze zelf aanvragen, als instanties het
doen kan het ook lang duren. Sommige gemeenten zijn niet op de hoogte van de nieuwe
regels omtrent het verstrekken van een briefadres. Als gevolg daarvan wordt soms de
kostendelersnorm toegepast omdat meerdere vrouwen op hetzelfde adres staan
ingeschreven (namelijk het briefadres van de betreffende opvanglocatie).
3. Wordt aan vrouwen in de opvang in Haarlem een briefadres verstrekt en binnen welke
termijn? Komt het voor dat de kostendelersnorm wordt toegepast? Zo ja, in welke situaties?
De aanvraag voor een uitkering kan door uiteenlopende redenen vertraging oplopen. Als
oplossing wordt aangegeven dat in sommige gemeenten de uitkering met terugwerkende
kracht wordt verstrekt.
4. Hoe wordt hier in Haarlem mee omgegaan?
Een gemeente kan de eigen bijdrage – op grond van de verordening – verlagen of op nihil
stellen in bepaalde situaties. Daarnaast kan de hoogte van de eigen bijdragen in individuele
gevallen worden aangepast omdat deze onredelijk voor de cliënt uitpakt (de zgn.
Hardheidsclausule), bijvoorbeeld omdat zij ook dubbele woonlasten hebben. Het is ons
bekend dat in Haarlem de eigen bijdrage voor huishoudelijke ondersteuning en individuele
begeleiding voor mensen met een inkomen tot 115% van de bijstandnorm wordt verlaagd.
Mensen kunnen tot 90% gecompenseerd worden via minima-regelingen.
5. Geldt dit ook voor de eigen bijdragen voor vrouwen in de opvang? En/of wordt deze op
individueel niveau aangepast? Worden vrouwen in Haarlem die dubbele woonlasten hebben
vrijgesteld van de eigen bijdrage of wordt de eigen bijdrage verlaagd?

1

Vrouwen in de opvang komen niet in aanmerking voor schuldhulpverlening omdat zij slechts
tijdelijk in op de opvanglocatie verblijven. Dit leidt ertoe dat er geen
schuldhulpverleningstrajecten worden opgestart omdat deze een langere periode bestrijken.
6. Worden in Haarlem schuldsaneringstrajecten voor vrouwen in de opvang opgestart?. In
hoeverre is het de wethouder bekend dat schulden bij vrouwen in de opvang kunnen
oplopen?”
Tijdens het verblijf worden voor de vrouwen allerlei hulpverleningstrajecten opgestart, maar
voor de kinderen niet, terwijl zij net zo goed slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Dit heeft
allerlei redenen, bijvoorbeeld omdat voor de Jeugdwet vader mee moet tekenen voor
hulpverlening of het moet via een ondertoezichtsstelling en dat neemt tijd in beslag. Als
oplossing gaf een opvanglocatie aan dat de gemeente een apart budget voor jeugdhulp
reserveerde zodat kinderen hulp kunnen krijgen (via methode Veerkracht).
7. Heeft de gemeente Haarlem ook afspraken hierover met de vrouwenopvang en stelt zij
een apart budget voor hulp aan kinderen beschikbaar? Zo ja, hoeveel? Zo nee, waarom
niet?
C Uitstroom uit de vrouwenopvang
Volgens de huisvestingwet mogen vrouwen zelf beslissen in welke gemeente zij willen
wonen. De gemeenten moeten slachtoffers van huiselijk geweld een urgentie geven.
8. Geeft Haarlem aan elke vrouw die uit de opvang uitstroomt de mogelijkheid urgentie aan
te vragen? Stel een vrouw komt oorspronkelijk uit Amsterdam, verblijft in de opvang van
Rotterdam, maar heeft haar netwerk in Haarlem. Mag zij in Haarlem een urgentie aanvragen
(landelijke toegankelijkheid)? Zo nee, waarom niet en op grond waarvan?
Het rapport geeft aan dat schuldenproblematiek een grote drempel vormt voor het huren van
sociale huurwoningen. Ook kan je op een ‘zwarte lijst’ komen van woningcorporaties
waardoor het huren van een sociale huurwoning onmogelijk is.
9. Hoe gaat Haarlem hiermee om? Zijn er vrouwen in de opvang (geweest) in Haarlem die
door schulden geen sociale huurwoning mochten huren?
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