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Onderwerp 

Afdoening motie ‘Winteropvang open gedurende coronapandemie’ 

  

Uw raad heeft bij de bespreking van de brief van de wethouder Sociale Zaken en Werk, de heer van 

Alphen inzake derde voortgangsrapportage Maatschappelijke Opvang (RIS 306587) op 16 december 

2020 de door het raadslid de heer Grinwis ingediende motie ‘Winteropvang open gedurende 

coronapandemie’ (RIS307382) aangenomen. 

 

De motie luidt als volgt: 

 

Constaterende, dat: 

• in opdracht van het ministerie van VWS - vanwege de verzwaring van de coronamaatregelen - 

tussen 4-18 november nacht- en dagopvang voor alle daklozen is gerealiseerd; 

• tijdens de opvangperiode is gebleken dat de overlast door deze daklozen in de stad sterk 

daalde1; 

• met het oog op de (door de coronamaatregelen) toegenomen druk op de openbare orde en 

veiligheid het college het onwenselijk heeft geacht deze opvang te beëindigen en deze heeft 

verlengd tot en met 4 januari 2021; 

• de raad voor het kerstreces geïnformeerd wordt over een vervolgaanpak voor de opgevangen 

personen; 

• het aantal opvangplekken in de huidige coronaopvang niet voldoende is; 

 

Overwegende, dat: 

• de Lozerhof momenteel alleen gebruikt wordt voor de winterkouderegeling; 

 

verzoekt het college: 

• de Lozerhof open te stellen als overloop voor de coronaopvang, 
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https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/9452020/2/RIS3Q6958%20\/erlenging%20opvang%

20daklozen%20in%20Stayokav-hostel 
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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 15 december jl. heeft 

het college  besloten de opvang van dak- en thuislozen in StayOkay te verlengen en maximaal 60 

plekken in de winterkoudeopvang locatie Lozerhof te benutten voor eventueel benodigde extra 

capaciteit (RIS307322). De raad is hierover geïnformeerd op 16 december jl. (RIS307321). 

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 

 


