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Onderwerp 

Afdoening motie: ‘Iedereen een dak boven het hoofd in de coronacrisis’ 

  

Uw raad heeft bij de bespreking van het voorstel van het college inzake Programmabegroting 2021 - 

2024 incl. bijstellingen huidige uitvoeringsjaar 2020 (RIS306159) op 4 en 5 november 2020 de door 

het raadslid de heer Grinwis ingediende motie “Iedereen een dak boven het hoofd in de coronacrisis” 

(RIS306818) aangenomen. 

 

De motie luidt als volgt: 

 

Constaterende, dat:  

 het coronavirus steeds verder oprukt in Nederland en mensen wordt verzocht drukke 

plekken te mijden, reisbewegingen te beperken en zoveel mogelijk thuis te blijven; 

 gedurende de lockdown van afgelopen voorjaar alle daklozen van een dak werden voorzien, 

onder andere in lege hotels; 

 sinds 1 juli deze vorm van opvang is afgebouwd en daklozen weer over straat zwerven;  

 de wethouder SZW in de commissievergadering van 29 oktober jl. heeft aangegeven dat pas 

op verzoek van het ministerie van VWS iedereen weer wordt opgevangen; 

 

Overwegende, dat:  

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

tegen het coronavirus, maar op straat leven; 

 deze groep daardoor ook geen toegang heeft tot mogelijkheden om zichzelf schoon te houden 

en regelmatig de handen te wassen; 

 

Van mening, dat  

 het inhumaan en in het kader van een bron- en contactonderzoek niet verstandig is deze 

mensen op straat te laten zwerven; 

 

Verzoekt het college:  

• ervoor zorg te dragen dat gedurende de huidige (semi-)lockdown iedereen een dak boven het 

hoofd heeft en thuis kan blijven.  
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Deze motie is door de gemeenteraad aangenomen. Hierbij informeert het college de raad over de 

afdoening van de motie. 

 

Op 4 november jl. heeft staatssecretaris Blokhuis de centrumgemeenten maatschappelijke opvang 

verzocht om op korte termijn nachtopvang en dagopvang voor niet-rechthebbende dak- en thuislozen 

te realiseren. In Den Haag zijn deze extra opvangplekken vanaf 6 november jl. gerealiseerd in het 

Stayokay hostel aan de Scheepmakersstraat 27 te Den Haag.  

 

Deze verruiming van de opvangrichtlijnen verliep op 18 november jl.. Het stopzetten van de opvang na 

18 november acht het college echter onwenselijk.  

Met het oog op de openbare orde en veiligheid en met de jaarwisseling op komst is deze tijdelijke 

opvang verlengd tot en met 4 januari 2021 (RIS306958). 

Voor het kerstreces zal het college een vervolgaanpak voorstellen voor de personen die op deze locatie 

worden opgevangen. 

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 

 


