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Onderwerp 

Afdoening motie ‘Oplossingen voor bankslapers’ 

  

Uw raad heeft bij de bespreking van de brede agendering maatschappelijke opvang op 15 april 2021 de 

door het raadslid mevrouw Klokkenburg-Reedeker ingediende motie 'Oplossingen voor bankslapers’ 

(RIS308573) aangenomen. 

 

De motie luidt als volgt: 

 

Constaterende, dat:  

• de gemeente van het Rijk €16,2 miljoen heeft ontvangen voor de aanpak van de 

daklozenproblematiek;  

• naast de groeiende groep daklozen er ook een onzichtbare groep zogenaamde bankslapers is: 

werkenden zonder woning die nu nog binnen het eigen netwerk opgevangen kunnen worden, 

maar op straat dreigen te belanden;  

 

Overwegende, dat:  

• de gemeente Rotterdam een deel van de Rijksmiddelen inzet om flexwonen voor bankslapers te 

realiseren: woonunits die voor een periode van 6 maanden aan bankslapers verhuurd worden, 

om zo dakloosheid te voorkomen en doorstroom mogelijk te maken;  

• in Amsterdam een vergelijkbaar initiatief al succesvol is;  

• de wethouder WWW in de commissievergadering van 8 april jl. heeft aangekondigd binnen 

twee maanden te komen met oplossingen voor de dak- en thuislozen die nu in de coronaopvang 

in hotels verblijven, en bij deze oplossingen ook flexwoningen te betrekken;  

 

Verzoekt het college:  

• in deze brief ook te komen met oplossingen voor bankslapers, bijvoorbeeld door een deel van de 

flexwoningen te reserveren voor deze doelgroep. 
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Hierbij informeert het college de raad over de afdoening van de motie. 

 

Met de extra inzet door het college op de  huisvesting van zorg-doelgroepen, zoals met u gedeeld in 

onze brief (RIS308570) geven we reeds invulling aan deze motie. In de brief wordt ook aandacht 

besteed aan ondersteuning van mensen die op de rand van dakloosheid verkeren, zoals bankslapers. 

Daartoe worden verschillende oplossingen ingezet waaronder flex-wonen. De gemeente is onder meer 

in gesprek met woningbouwcorporaties om bij slooplocaties tijdelijke woningen te gebruiken. Over het 

vervolg blijven we u informeren via de  reguliere voortgangsrapportages.  

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 

 


