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Onderwerp 

Afdoening motie “Heropenen coronaopvang daklozen in een eerder 

stadium” 

  

Uw raad heeft tijdens de bespreking van de gedachtewisseling over Coronacrisis op 25 november 2020 

de door het raadslid de heer Grinwis ingediende motie “Heropenen coronaopvang daklozen in een 

eerder stadium” (RIS306746) aangenomen. 

 

De motie luidt als volgt: 

 

Constaterende, dat:  

• in de periode van 5 november tot 18 november - met de tijdelijke verzwaring van de 

gedeeltelijke lockdown - er een coronaopvang is gerealiseerd in Den Haag voor alle daklozen, 

ook voor niet-rechthebbenden;  

 

Overwegende, dat:  

• mensen nog steeds wordt verzocht om drukke plekken te mijden, reisbewegingen te beperken en 

zoveel mogelijk thuis te blijven;  

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

het coronavirus, maar op straat leven;  

• een 24-uurs opvang van daklozen helpt om zicht te houden op de gezondheid van daklozen en 

mogelijke uitbraken van Covid-19 onder deze groep;  

• bovenstaande zaken belangrijk zijn om besmetting tegen te gaan, niet alleen bij het risiconiveau 

4 ‘Zeer ernstig’ op de Routekaart Corona1 ;  

 

Verzoekt het college:  

• samen met de andere G4-steden bij het ministerie van VWS aan te dringen op het heropenen en 

openhouden van de 24-uurs opvangvoorzieningen, ook voor niet-rechthebbenden, vanaf 

risiconiveau 2 ‘Zorgelijk’ op de Routekaart Corona, 

 

 

 

 

 



Gemeente Den Haag 

 

Ons kenmerk 

OCW/10061451 

 

2/2 

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

afdoening van de motie. 

 

Na onderling overleg tussen de gemeenten is, op 8 december 2020, mede namens Den Haag een G3 

brief verzonden naar de staatsecretaris Blokhuis. In de brief dringen de gemeenten aan op een ruimer 

openstellingsbeleid van de opvang voor alle daklozen (bijlage 1). De reactie van de staatssecretaris treft 

u aan in bijlage 2.  

 

Op 15 december is de herziene ‘Richtlijn opvang dak - en thuisloze mensen’ gepubliceerd. Daarin roept 

het Ministerie van VWS gemeenten op - net als tijdens de lockdown in maart/april - de nachtopvang 

open te stellen voor alle daklozen tot 19 januari 2021 (RIS307322). 

  

Het college stelt de raad voor de motie als afgedaan te beschouwen.  

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 

 


