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Geachte leden van de gemeenteraad,  
 
Het Straat Consulaat wil met deze brief naar aanleiding van de Zesde Voortgangsrapportage 
Maatschappelijke Opvang die deze week besproken wordt in de raadscommissie Samenleving 
graag een aantal zaken onder uw aandacht brengen. Daarbij gaan we eerst in op een aantal 
algemene basiszaken. 
 
Ontbreken van integraal en meetbaar dakloosheidsbeleid met financiële paragraaf 
Wij missen een integraal beleid waarin een goede analyse wordt gemaakt van oorzaken van 
dakloosheid en waarin op basis van heldere definities en cijfers voortgang kan worden 
gemonitord. Ook wordt er door de wethouder Sociale Zaken en Werk geen oordeel gegeven 
over de vraag of het nu de goede of de verkeerde kant op gaat in Den Haag. Verder ontbreekt 
er een financiële paragraaf. Volgens de septembercirculaire van het Rijk ontving de gemeente 
over 2021 een Doeluitkering Maatschappelijke Opvang van €32 mln. en voor Beschermd 
Wonen €72 mln. uit het Gemeentefonds. Ook is voor 2020 en 2021 in totaal €16,2 miljoen van 
het Rijk ontvangen voor de aanpak van dak- en thuisloosheid.  
 

Vragen 
1. Welke andere geldstromen zijn nog meer van belang en hoe wordt dit geld besteed?  
2. Kan het college aangeven wat er financieel nodig is om dakloosheid uit te bannen? 

 
De voortgangsrapportage is opgesteld langs de drie programmalijnen van de brede aanpak 
dakloosheid. De drie doelstellingen in het plan (verlagen instroom, verbeteren opvang en 
verhogen uitstroom) zijn niet scherp gedefinieerd en het is niet duidelijk in hoeverre de 
verschillende projecten zoals beschreven in de voortgangsrapportage bijdragen aan het 
behalen van de ambitie zoals die was opgesteld in het programma: Een toekomst begint met 
een (t)huis: We streven ernaar dat alle Haagse burgers een dak boven hun hoofd hebben. 
Primair in een eigen huis, dan wel in het eigen netwerk en in nood de eigen Haagse 
maatschappelijke opvang. Binnen zes maanden helpen wij iemand op weg naar een passend 
(t)huis.  
 
De zeer beperkte cijfers in de voortgangsrapportage zijn afkomstig van het Daklozenloket. Niet 
alleen zijn deze cijfers niet indicatief voor de daadwerkelijke omvang van dakloosheid in Den 
Haag,  de cijfers roepen wederom vooral vragen op. Al meerdere malen heeft de 



 

gemeenteraad bij de wethouder tevergeefs gevraagd om betere cijfers van het daklozenloket 
en scherpere monitoring van de hoeveelheid mensen die worden afgewezen bij het loket.  
 
In de voortgangsrapportage wordt aangegeven dat projecten verder worden vormgegeven 
met de extra middelen die het Rijk inmiddels heeft toegezegd om dak- en thuisloosheid te 
verminderen. Het zou goed zijn als duidelijker kon worden gemaakt waar dit geld dan specifiek 
aan wordt uitgegeven en hoeveel geld daarmee gemoeid is en wat de beoogde resultaten zijn 
en hoe ze dus bijdragen aan de overkoepelende doelstellingen. Dat ontbreekt in deze 
voortgangsrapportage. 
 
Dakloosheid is primair een woonprobleem: Er is een radicaal nieuwe en integrale aanpak 
nodig om dakloosheid op te lossen. Wij roepen de gemeente op om in navolging van het 
kabinet dakloosheid voor 2030 uit te bannen onder het motto “Housing First” en veel meer in 
te zetten op preventie waarbij dakloosheidsbeleid onderdeel van het woonbeleid wordt. In de 
commissievergadering over het Woonbeleid op 15 juni jl. heeft het college toegezegd om deze 
beweging in gang te gaan zetten. Wij hebben echter nog niets gezien en willen als 
belangenorganisatie en onze achterban met ervaringskennis graag participeren in deze 
beleidsontwikkeling.  

 
Vragen:  
1. Welke definitie van dakloosheid wordt gehanteerd en kan de gemeente Den Haag gebruik 

gaan maken van de definitie die door de Europese Commissie gehanteerd wordt? Kan op 
basis van deze definitie na worden gegaan hoeveel mensen dakloos zijn in Den Haag? 

2. Kan er meer inzicht worden gegeven in de cijfers van het Daklozenloket, met name op het 
gebied van het aantal afwijzingen van aanvragen en de negatieve ‘adviezen’ en de redenen 
hiervoor. 

3. Op welke manier wordt er gezorgd voor participatie van mensen met ervaringskennis en 
belangenbehartigers in het verder uitwerken van het huidige gemeentebeleid, ook in het 
kader van de vertaalslag die moet worden gemaakt van het nieuwe plan van aanpak 
dakloosheid dat nu op rijksniveau wordt ontwikkeld. 
 

Programmalijn 1 Het voorkomen van de instroom. 
 
Naast een hardnekkige wooncrisis komen er nieuwe problemen op ons af. De hoge inflatie en 
met name de energieprijzen duwen miljoenen mensen in bestaansonzekerheid. Dat geldt ook 
voor Den Haag waar één op de vijf huishoudens behoort tot de minima. Daarom kan niet 
langer gewacht worden met het nemen van maatregelen om te voorkomen dat een steeds 
grotere groep mensen dakloos raakt. 
 
Vragen: 

1. Hoe voorkomt de wethouder Sociale Zaken en Werk dat de huidige inflatie en energiecrisis 
en de daaruit volgende bestaanszekerheidscrisis, niet leidt tot een toename van dakloze 
mensen? In welke mate ziet de wethouder het voorkomen van dakloosheid als 
topprioriteit van zijn beleid?  

2. Welke acties gaan er op het terrein van inkomen en werk ondernomen worden om een 
mogelijk enorme instroom van dakloze mensen een halt toe te roepen?  

 
 
 



 

Aanbeveling 
Het is van groot belang dat er een moratorium komt op huisuitzettingen om te 
voorkomen dat mensen op straat gezet worden. Niet alleen voor corporaties maar ook 
voor particuliere partijen, energiebedrijven en deurwaarders. 

 
Kwetsbare positie arbeidsmigranten: Ook als het gaat over de precaire huisvesting van 
arbeidsmigranten gebeurt er tot nu toe veel te weinig. Al enige tijd wijzen wij op de 
toenemende problemen op dit gebied. Maar twee jaar na het alarmerende rapport Roemer is 
er nog weinig gebeurd. Het college wacht op het Rijk, wijst naar het Westland en leunt 
achterover. In het coalitieakkoord uit 2019 stonden enkele beloftes van het college: het 
verbeteren van de registratie, het aanspreken van werkgevers en uitzendbureaus op hun 
verantwoordelijkheid, de certificering van huisvesters, het tegengaan van misstanden en het 
opstellen van een regionaal huisvestingsplan. Er is echter vooral ingezet op de leefbaarheid in 
de stad met meer controles door de Pandbrigade, handhaving en aanscherping van verhuur- 
en kamerverhuur. Dat was nodig, maar heeft wel tot gevolg gehad dat er nog minder plek voor 
arbeidsmigranten is gekomen. Nieuwe locaties voor huisvesting van arbeidsmigranten zijn er 
niet gekomen. Ook met het doorbraakplan voor huisvesting van kwetsbare doelgroepen 
waaronder arbeidsmigranten is nog geen enkel bed gerealiseerd. 
 
Vragen:  

1. Zoals in de voortgangsrapportage staat is er een begin gemaakt met een project voor 
dakloze EU migranten in lijn met het plan van aanpak vanuit het rijk dat binnenkort zal 
worden verstuurd naar de tweede kamer. Kan de wethouder toelichten hoe het met de 
uitvoering van dit project in de gemeente Den Haag gaat en hoe dit project zich verhoudt 
met de preventieve agenda mbt voldoende en betaalbare huisvesting voor 
arbeidsmigranten? 

2. Hoe staat de wethouder tegenover het ontwikkelen van een integraal actieprogramma 
gericht op de bescherming van EU-migranten in Den Haag?  Met als doel het voorkomen 
van dakloosheid door het creëren van leefbare, veilige en menswaardige 
woonomstandigheden voor arbeidsmigranten? 

3. Hoe wordt participatie van mensen met ervaringskennis, belangenbehartigers en 
onafhankelijke cliëntondersteuners bij het ontwikkelen van deze plannen meegenomen?  

 

Programmalijn 2: Verbeteren van de Opvang 
 
Ondanks de beschreven hoopvolle uitkomsten van de verschillende projecten in de 
voortgangsrapportage is er een enorme crisis in de opvang. De opvang voor dakloze mensen, 
gezinnen en jongeren zit nu al langere tijd helemaal vol! Dat in deze stad de meest basale 
voorziening, namelijk een laagdrempelige noodopvang voor dakloze mensen steeds verder 
wordt uitgekleed en voor veel mensen niet beschikbaar is, is een schande en gaat lijnrecht in 
tegen  de trend – landelijk – om te streven naar kleinschaliger vormen van opvang waar 
cliënten 24 uur per dag terecht kunnen. Per 1 september biedt de enige noodopvang in Den 
Haag geen dagopvang meer.  
 
Verbonden met de bestaanszekerheidscrisis maken we ons enorme grote zorgen voor de 
nabije toekomst. De beloofde permanente winteropvang is voor het jaar 2022/2023 nog  niet 
geregeld. Ook over de locatie voor de winterkouderegeling (WKR) horen we niets. Gaan we 



 

ondanks de positieve ervaringen met de permanente winteropvang mensen toch weer in de 
kou laten staan?  
 
Aanbevelingen 

1. Open een zeer laagdrempelige permanente winteropvang voor minstens 300 personen en 
maak die structureel met voldoende  begeleiding zodat mensen snel naar binnen kunnen en 
niet door stress en trauma verder afraken van een herstart in hun leven. 
2. Stop met het gebruik van de termen rechthebbend en niet-rechthebbend want in veel 
gevallen worden deze termen onjuist gebruikt. Zo hebben EU migranten in veel gevallen een 
arbeidsverleden van langer dan 3 maanden, belastingen betaald en dus wel recht op opvang.  

 
Programmalijn 3 Verhogen doorstroom  
Fatsoenlijke en betaalbare huisvesting is een mensenrecht voor iedereen. Uit de landelijke 
WoON-rapportage blijkt dat (de regio) Den Haag tot de meest gespannen 
woningmarktgebieden van Nederland hoort. Ook is er een wachtlijst van meer dan 10 jaar 
voor een sociale huurwoning.  
 
We zijn natuurlijk blij te horen dat de doorstroom van mensen naar de Henri Faasdreef 
eindelijk op gang is gekomen. Hopelijk creëert dat wat lucht voor de opvang.  Er is in het 
algemeen echter onvoldoende doorstroming naar een geschikte woning.  Beschermd wonen 
heeft een wachttijd van twee jaar en kampt met personeelstekorten. Ook de 
prestatieafspraken met corporaties zijn niet afdoende, nieuwe locaties als de Henri Faasdreef 
komen moeizaam tot stand. 
 
In de rapportage wordt beschreven dat in de tweede helft van 2021 de hoeveelheid 
afgesproken convenantwoningen niet is behaald. Als reden wordt aangevoerd dat er veel 
competitie is tussen de verschillende aandachtsgroepen. 
 
Vragen 

1. De competitie tussen aandachtsgroepen is dit jaar alleen maar toegenomen en zal de 
komende tijd niet minder worden. Hoe denkt de wethouder wonen dit te gaan oplossen? 

2. In welke mate is het zorg dragen voor betaalbare huisvesting en het oplossen van 
dakloosheid een prioriteit voor de wethouder wonen?  

 
Concluderend zijn we vanuit het Straat Consulaat niet te spreken over het gebrek aan urgentie 
en het gebrek aan een gedegen beleid op basis waarvan we zouden kunnen concluderen dat 
de verrichte inspanningen van de afgelopen jaren hebben bijgedragen aan een vermindering 
van dakloosheid. Met de huidige onzekere toekomst die voor ons ligt is het zaak dat het 
nieuwe college en de raadsleden topprioriteit maken van het bestrijden van dakloosheid om 
te voorkomen dat mensenrechten in onze stad van recht en vrede dagelijks worden 
geschonden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marlies Filbri 
Directeur Straat Consulaat 
 
Bel gerust voor vragen: 06-43833590 


