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Onderwerp 

Afdoening motie ‘Opvang voor iedereen gedurende lockdown’ 

  

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 'Opvang voor iedereen gedurende 

lockdown’ (RIS308574) aangenomen. 

 

De motie luidt als volgt: 

 

Constateerde, dat:  

• Den Haag voor wat betreft de opvang van dak- en thuislozen gedurende de coronapandemie de 

richtlijnen van het ministerie van VWS volgt;  

• in de laatste richtlijn een exitstrategie aangekondigd is en dit betekent dat vanaf 1 april niet-

rechthebbenden niet meer worden toegelaten tot de noodopvang en vanaf 1 mei er voor hen 

geen opvang meer is;  

• hoewel de lockdown nog voortduurt, de corona-opvang wel afgebouwd moet worden;  

 

Overwegende, dat:  

• mensen nog steeds wordt verzocht om drukke plekken te mijden, reisbewegingen te beperken en 

zoveel mogelijk thuis te blijven;  

• daklozen die niet in de maatschappelijke opvang zitten op dit moment niet beschermd zijn tegen 

het coronavirus, maar op straat leven;  

• de 24-uurs opvang van daklozen helpt om zicht te houden op de gezondheid van daklozen en 

mogelijke uitbraken van Covid-19 onder deze groep;  

• het college daarnaast heeft geconstateerd dat de opvang van alle dak- en thuislozen, ook niet-

rechthebbenden, gedurende de lockdown leidde tot minder overlast in de stad en tot een 

duidelijke verbetering van de sociale veiligheid (RIS306958);  

• een brede coalitie van maatschappelijke organisaties in de stad heeft opgeroepen om de 

daklozenopvang voor rechthebbenden én niet-rechthebbenden voort te zetten;  

 

Verzoekt het college:  

• samen met de andere G4-steden bij het ministerie van VWS aan te dringen op het openhouden 

van de 24-uurs opvangvoorzieningen, ook voor niet-rechthebbenden, zolang het advies is 

drukke plekken te mijden, reisbewegingen te beperken en zoveel mogelijk thuis te blijven, 
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Hierbij informeert het college de raad over de afdoening van de motie. 

 

Naar aanleiding van de herziene ‘Richtlijn opvang dak - en thuisloze mensen’ van 21 april jl. heeft het 

college besloten de opvang van dak- en thuislozen te verlengen – ook voor de niet-rechthebbenden – 

tot 25 mei 2021. De gemeente Den Haag, in samenwerking met de andere G4 gemeenten, zal contact 

blijven houden met het ministerie van VWS over het openhouden van de tijdelijke extra 

opvangvoorzieningen in de stad, ook voor de niet-rechthebbenden.  

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan.  

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 

 


