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Onderwerp 

Afdoening motie: ‘HAGA-locatie Sportlaan langer gebruiken voor 

maatschappelijke opvang’  

  

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 “HAGA-locatie Sportlaan langer gebruiken voor 

maatschappelijke opvang” (RIS306817) aangenomen. 

 

De motie luidt als volgt: 

 

Constaterende, dat: 

• dit najaar de bewoners vanuit de maatschappelijke opvanglocatie aan de Sportlaan 

uitstromen naar de vervangende locatie aan de Schenkweg 58-60; 

• een Planuitwerkingskader (PUK) voor de herontwikkeling van de HAGA-locatie pas in de 

loop van 2021 wordt verwacht; 

• de hele maatschappelijke opvang-keten verstopt zit, en er zelfs voor de nachtopvang een 

wachtlijst is; 

 

Overwegende, dat: 

• vanwege het coronavirus extra eisen worden gesteld aan de huisvesting van dak- en 

thuislozen, en er mede daarom nog steeds mensen verblijven in hotels; 

 

Verzoekt het college: 

• te onderzoeken of het mogelijk is de locatie te handhaven als huisvesting voor doelgroepen 

uit de maatschappelijke opvang zolang de planvorming voor de HAGA-locatie Sportlaan 

nog niet is afgerond en de raad hierover te informeren. 

 

 

 

 

 

 

 



Gemeente Den Haag 

 

Ons kenmerk 

10045988 

 

2/2 

Deze motie is door de gemeenteraad aangenomen. Hierbij informeert het college de raad over de 

afdoening van de motie. 
 

Met de eigenaar van de locatie Sportlaan HAGA, is gesproken over de mogelijkheid van voortgezet 

gebruik van (delen van) het complex. Door de eigenaar is aangegeven dat hiervoor helaas geen 

mogelijkheden zijn. Het complex Sportlaan valt daarmee af als potentiele locatie.  

Het college blijft intensief inzetten  op het vergroten van het aantal opvang en woonplekken voor 

kwetsbare groepen. 

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 
 


