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RIS-nummer:       

Motie: de permanente winteropvang is voor iedereen 
Indiener: Judith Klokkenburg, ChristenUnie/SGP 

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 20 oktober 2022, ter bespreking van het 
actualiteitenrubriek over de permanente winteropvang, 

constaterende, dat:  

§ het college kiest om voor de permanente winteropvang (PWO) een eigen bijdrage van €4 per 
persoon per dag te rekenen  aan dak- en thuisloze mensen (RIS313366); 

 
overwegende, dat:  

§ uit de GGD-evaluatie van de PWO 2021-2022 (RIS313367) blijkt dat de asielfunctie van de 
PWO effectief was, dat wil zeggen de focus op onderdak (bed, bad, brood), bescherming en 
veiligheid;  

§ uit de evaluatie blijkt dat er een grote groep dak- en thuisloze mensen is die geen gebruik 
maakt van reguliere nachtopvang of winterkouderegeling maar wel gebruik hebben gemaakt 
van de PWO vanwege het permanente en laagdrempelige karakter; 

§ het permanente en laagdrempelige karakter van de PWO voor een groot deel van de doelgroep 
de nodige stabiele basis bood waar vanuit gewerkt kon worden aan een eventuele uit- of 
doorstroom; 

§ het raadsvoorstel naar aanleiding van het Rekenkamerrapport van de straat naar 
maatschappelijke opvang (RIS298871) is aangenomen waarmee het in regelgeving en 
beleidsregels mogelijk is om cliënten vrij te stellen van een eigen bijdrage WMO wanneer dit 
bijdraagt aan het accepteren van begeleiding en of het doorstroomaanbod bevordert en 
daarmee zorgmijding helpt tegen gaan; 

§ de raad zich meerdere keren heeft uitgesproken voor een permanente winteropvang die 
laagdrempelig en toegankelijk is (o.a. GroenLinks RIS299159, Hart voor Den Haag RIS310311 
en Partij voor de Dieren RIS 310312); 

§ in de commissiebrief genoemd wordt dat een eigen bijdrage overloop vanuit andere 
voorzieningen zou moeten tegengaan, terwijl het Daklozenloket hier toezicht op kan houden, 
zonder dat een eigen bijdrage nodig is; 

§ een eigen bijdrage van €4 per persoon per dag bovendien bedelen in de hand werkt; 
 

van mening dat: 

• in Den Haag niemand op straat hoeft te slapen; 
 

verzoekt het college: 

§ de permanente winteropvang te openen zonder een eigen bijdrage per persoon per dag te 
vragen,  

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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