Den Helder, 5 januari 2021

Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders van Den
Helder.

Geacht college
Zoals u weet hebben wij met elkaar afspraken gemaakt m.b.t. de huisvesting van
kwetsbare mensen binnen de wijken. Omdat wij graag de vinger aan de pols houden
om e.e.a. te kunnen bewaken hebben wij wat meer informatie nodig.
Op 15 december jl. hebben wij via de mail de vraag gesteld of het klopt dat dnoDoen
het pand Spoorgracht 41- 42 aan wil kopen dan wel wil gaan huren. Omdat wij tot op
heden nog geen antwoord hebben mogen ontvangen hebben wij hierbij de volgende
vragen voor u. Wij hebben de vragen veralgemeniseerd zodat er geen probleem kan
zijn met de beantwoording in het kader van de wet op de privacy.
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Kunt u ons inmiddels al duidelijkheid verschaffen of het verhaal klopt dat dno
Doen wil gaan uitbreiden binnen de Visbuurt en bezig is om het pand
Spoorgracht 41-42 aan te kopen, dan wel te gaan huren?
Indien dit inderdaad het geval is, kunt u ons dan vertellen hoeveel cliënten
dnoDoen van plan is daarin onder te gaan brengen?
Bent u het met ons eens dat dit tegen de gemaakte afspraken in zou gaan?
Kunt u ons vertellen hoeveel cliënten dnoDoen op dit moment onder haar
hoede heeft?
Kunt u ons vertellen hoeveel daarvan inmiddels semi zelfstandig ergens
binnen Den Helder zijn gehuisvest?
Kunt u ons vertellen hoeveel mensen dnoDoen inmiddels van buiten de stad
binnen Den Helder heeft gehuisvest?
Kunt u aangeven hoeveel woningen er door of voor dnoDoen cliënten worden
gehuurd dan wel in bezit zijn.
Bent u op de hoogte van het feit dat zgn. huisjesmelkers nog steeds goedkope
woningen verwerven om deze daarna aan mensen uit de kwetsbare groepen
te verhuren?
Kunt u vertellen hoeveel adressen dit alles betreft binnen de Visbuurt?

•

Bent u het met ons eens dat wij aan de hand van gemaakte afspraken in de
raad elkaar op de hoogte zouden moeten houden van de actuele stand van
zaken, zodat wij niet op ieder signaal vanuit de wijk zouden hoeven aan te
slaan?
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