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ONDERWERP 
Collegebericht:  Beantwoording schriftelijke vragen over Noodopvang jongeren van 

raadslid Duinker  
 
VRAAG 
Gisteravond heb ik Wethouder Struif de vraag gesteld in hoeverre wij een 
probleem hebben met betrekking tot noodopvang voor jongeren, waarbij ik 
refereerde naar een artikel in het Haarlem Dagblad. De wethouder gaf aan niet 
precies te weten waar ik op doelde. Tijdens de raadvergadering afgesproken dat ik 
hier later schriftelijk op terug zou komen. Bij deze. 
 
Het krantenartikel in kwestie heb ik als bijlage gevoegd. D66 vraagt zich op basis 
van dit artikel de volgende vragen: 
 
1. Klopt het dat de druk op de noodopvang van jongeren toeneemt? 
 
In het artikel worden meerdere onderwerpen behandeld. Bij de beantwoording van 
de vragen gaan wij ervan uit dat de vragen betrekking hebben op de opvang van 
kinderen van 0 tot 12 jaar waarvan de ouders een cruciaal beroep uitoefenen. 
Deze ouders kunnen tijdens de verplichte sluiting van de kinderopvang en de 
scholen toch een beroep kunnen doen op opvang (noodopvang). 
 
De vraag naar noodopvang neemt inderdaad wekelijks toe.  
 
2. Zo ja, wanneer is dan het kritisch punt bereikt en is er, mocht dit feit zich 

voordoen, al nagedacht over beheersmaatregelen? Welke? 
 
Bij de laatste uitvraag (zie cijfers collegebericht van 21 april) deden 95 kinderen in 
de leeftijd van 0-4 jaar een beroep op noodopvang en 158 kinderen in de leeftijd 
van 4-12 jaar. In Heemstede zijn 570 plaatsen regulier beschikbaar voor opvang 
van 0-4 jarigen en 839 reguliere plaatsen voor naschoolse opvang. Naast deze 
opvang zijn ook de schoollocaties beschikbaar voor eventuele noodopvang. Er zijn 
dus voldoende locaties voor de noodopvang. Ook als we rekening houden met het 
feit dat bij de noodopvang kinderen in kleinere groepen worden opgevangen. 
Daarnaast is er ook personele inzet gekoppeld aan de noodopvang. Uit de 
wekelijkse enquête onder de aanbieders blijkt dat er voldoende personeel 
beschikbaar is voor de inzet. 
 
Het kritische punt zal niet worden bereikt en na 11 mei zullen de scholen weer 
opengaan en zal de behoefte aan noodopvang gering zijn. De verwachting is dat 
deze opvang door de huidige aanbieders gecontinueerd kan worden. 
 
3. Zijn deze noodopvanglocaties geschikt voor de opvang van ouderloze kinderen 

die op dit moment in vluchtelingen kampen in Griekenland worden gehuisvest? 
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Zo ja, staat het college dan open voor de mogelijkheid om die ruimte daarvoor 
beschikbaar te stellen? 

 
Nee, deze locaties zijn niet geschikt en niet beschikbaar voor opvang van 
ouderloze kinderen. De noodopvanglocaties zijn bestaande locaties voor 
kinderopvang, naschoolse opvang en onderwijs voor basisschoolleerlingen. Deze 
zijn allen na 11 mei noodzakelijk voor reguliere activiteiten. 


