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Onderwerp 

Afdoening motie: ‘Alle “rechthebbenden” een dak boven het hoofd’ 

  

Uw raad heeft bij de bespreking van de Gedachtewisseling over de coronacrisis op 10 juni 2021 de door 

het raadslid mevrouw Klokkenburg-Reedeker ingediende motie ‘Alle “rechthebbenden” een dak boven 

het hoofd’ (RIS307170) aangenomen. 

 

De motie luidt als volgt: 

 

Constaterende, dat:  

 per 2 juni 2021 de coronaopvang voor “niet-rechthebbenden” is gestopt; 

 in de richtlijn opvang dak- en thuislozen van het ministerie van VWS van 19 mei 2021 duidelijk 

staat beschreven dat “rechthebbende” dakloze mensen toegang moeten blijven houden tot de 

opvang1; 

 het ministerie van VWS in diezelfde richtlijn heeft aangegeven dat het Rijk extra middelen 

vrijmaakt voor de opvang van nieuwe “rechthebbende” dakloze mensen die in beeld zijn 

gekomen door de coronaopvang; 

 

Overwegende, dat:  

 de wethouder SZW in de commissie bestuur van 26 mei jl. het volgende heeft aangegeven: “We 

proberen inderdaad zoveel mogelijk mensen die zich melden bij het daklozenloket onder te laten 

brengen bij […] het eigen netwerk, voor zover dat mogelijk is, omdat we die schaarse ruimte 

goed moeten verdelen”; 

 bovenstaande uitspraak in directe tegenspraak is met wetgeving en eerdergenoemde richtlijn 

van het ministerie van VWS; 

 

Verzoekt het college: 

 alle “rechthebbenden” die zich melden bij het daklozenloket toegang te geven tot opvang, 

conform de wetgeving en de richtlijn van het ministerie van VWS, 

 

 

 
1 https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/richtlijnen/2020/11/05/richtlijn-opvang-dak--en-thuisloze-

mensen/Richtlijn+opvang+dak-+en+thuisloze+mensen+dd+19-05-2021.pdf  
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Hierbij informeert het college de raad over de afdoening van deze motie. 

 

In de richtlijn Van VWS wordt onderscheid gemaakt tussen rechthebbende dakloze mensen en niet-

rechthebbende dakloze mensen: 

- rechthebbende dakloze mensen zijn mensen die conform de reguliere wetgeving (WMO 2015) 

toegang blijven krijgen tot de opvang; 

- niet-rechthebbende dakloze mensen zijn niet-rechtmatig verblijvende vreemdelingen, EU-

arbeidsmigranten of ingezetenen van Nederland die normaal gesproken geen recht hebben op 

opvang (bijv. zelfredzame mensen). Deze laatste drie groepen niet-rechthebbende dakloze 

mensen worden (op een enkele uitzondering na) vanaf 1 juni niet langer opgevangen. 

 

Het college volgt de richtlijnen van VWS.  

Voor rechthebbende daklozen geldt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Iedere 

rechthebbende dakloze die een beroep doet op maatschappelijke opvang valt onder de Wmo. Het 

daklozenloket voert de Wmo uit: dat betekent dat bij iedere aanvraag wordt gekeken naar a) wat die 

persoon nog zelf kan, b) wat het netwerk kan bieden en c) welke andere opties er zijn om het probleem 

op te lossen. De conclusie kan zijn dat maatschappelijke opvang de beste oplossing is, maar het kan 

ook betekenen dat men gewezen wordt op ondersteuning uit het eigen netwerk of dat er alternatief 

aanbod volgt. 

 

Mensen die zich melden en waarvoor een maatschappelijke opvangplek noodzakelijk is, worden 

opgevangen. De beschikbaarheid van voldoende woonplekken staat onder grote druk.  Het college zet 

in op oplossingen via de aanpak huisvesting zorgdoelgroepen en statushouders (RIS308570).  

Met de recent door uw raad goedgekeurde realisatie van tijdelijke woonplekken aan de Henri 

Faasdreef en de reeds eerder aangekondigde extra woonruimte in het voormalig zorgpand Willem 

Drees is dringend nodige extra ruimte beschikbaar gekomen.  

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 

 


