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Aan de voorzitter van de gemeenteraad, 

 

Steeds meer Hagenaars krijgen een oproep om gevaccineerd te worden tegen het coronavirus. 
Binnenkort start ook de vaccinatie van mensen die dak- en thuisloos zijn. Net op het moment dat de 
opvang voor ongedocumenteerde en Oost-Europese dakloze vluchtelingen afgebouwd is, waardoor zij 
op straat zijn komen te staan.  
 
D66 en CU/SGP maken zich zorgen over de gevolgen voor de gezondheid van deze mensen en voor de 
brede volksgezondheid. Het aantal coronagevallen is nog steeds hoog. De opvang zou mensen in beeld 
kunnen houden en zorgen dat ze op tijd gevaccineerd kunnen worden. Bovendien zouden eventuele 
uitbraken van corona in de opvang gemonitord kunnen worden. Landelijk en in andere gemeenten zijn 
er inmiddels ook vragen gesteld. 
 
Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Marije Mostert, Fonda 

Sahla en Judith Klokkenburg de volgende vragen: 

 

1. Hoe kijkt het college aan tegen de zorgen van D66 en de CU/SGP ten aanzien van de 

coronarichtlijnen en de afbouw van de opvang? 

 

2. Welke oplossingen ziet het college om samen met andere gemeenten en het Rijk te voorkomen 

dat mensen juist in coronatijd van stad naar stad gaan reizen op zoek naar opvang? 

 

3. Welke maatregelen worden er getroffen om alle dak- en thuislozen, zodra zij hier op basis van 

hun geboortejaar en/of medische indicatie recht op hebben, te vaccineren? 

 

4. Hoe staat het met de uitvoering van de motie Opvang voor iedereen gedurende lockdown 

(RIS308574)?  

 
5. Is het Rijk bereid de opvang te verlengen? Is het college het met D66 en CU/SGP eens dat het 

van belang is dak- en thuislozen op te vangen tot zij de kans hebben gehad zich te laten 

vaccineren? 

 

6. Is het college bereid deze vragen, gezien de urgentie, zo spoedig mogelijk te beantwoorden? 
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