Schriftelijke vervolgvragen dak- en thuislozen Delft
Aan:

College van Burgemeester en Wethouders Delft

Datum: 16 januari 2020

Op 15 oktober 2019 stuurde u de antwoorden op de schriftelijke vragen van de ChristenUnie naar de
Raad. https://ris.delft.nl/internet/overige-stukken_41186/category/publicatiestuk/schriftelijkeantwoorden_69/1942823-college-van-b-en-w-beantwoording-schriftelijke-vragen-van-de-fractie-cuinzake-opvang-en-ondersteuning-dak-en-thuislozen_135492.html
Daarin gaf u aan: “Het herijkte Uitvoeringsplan zullen wij u nog vóór het einde van dit jaar doen
toekomen.”
1. Waarom is dit uitvoeringsplan nog niet verstuurd aan de raad?
In dezelfde antwoorden gaf het college aan: “Over de ontwikkeling van het beleid omtrent de opvang
en ondersteuning van dak- en thuislozen zullen wij u in het eerste kwartaal van 2020 nader
informeren. Vooruitlopend daarop willen we de een aantal vragen aan t college stellen.

BRIEFADRES
Om een uitkering te kunnen ontvangen of een verzekering te kunnen afsluiten heb je een briefadres
nodig. In Delft moeten mensen eerst 10 dagen in de nachtopvang slapen alvorens ze een briefadres
bij PerspeKtief kunnen krijgen. Alleen als de nachtopvang vol is, kan daarvan afgeweken worden.
Maar er zijn ook thuislozen die bij verschillende mensen onderdak vinden (en dus niet in de
nachtopvang hoeven slapen) maar zich niet op dat adres in kunnen schrijven (bijv. vanwege de
consequenties voor de WWB (kostendelersnorm) of de huurtoeslag.
2. Waarom kiest het college ervoor dat mensen eerst 10 nachten in de nachtopvang moeten
slapen?
3. Hoeveel mensen meldden zich de afgelopen 5 jaar bij de gemeente voor een briefadres?
Hoeveel daarvan zijn afgewezen? Op basis waarvan?
4. Hoe houdt de gemeente zicht op de hulpvraag van deze mensen waarvoor de aanvraag voor
een briefadres wordt afgewezen?
ONTWIKKELINGEN AANTAL DAK-EN THUISLOZEN
Volgens het college is er in Delft nauwelijks een toename van het aantal dak-en thuislozen in Delft.
Het aantal bedden in de nachtopvang is in de afgelopen jaren uitgebreid van 35 naar 66.
5.
6.
7.
8.

Waarom is het aantal bedden in de nachtopvang uitgebreid?
Hoe lang verblijven mensen gemiddeld in de nachtopvang?
Waarheen stromen ze uit?
Als er in Delft ca 130 per jaar dakloos zijn, en de nachtopvang er plaats biedt aan 66, waar
verblijft de rest van de daklozen?

BEGELEIDING
In de beantwoording van de vragen staat: “Tijdens het meldingsgesprek wordt gevraagd naar de
oorzaak van dakloosheid. Veelvoorkomende oorzaken zijn huisuitzetting, echtscheiding, op verzoek
van familie/vrienden, na langdurige detentie. Vanuit de betrokken beleidsdomeinen en in
samenwerking met de partners wordt ingezet op preventie én wordt er gewerkt vanuit een integrale
aanpak.”
9. Hoe wordt ingezet op preventie? Welke maatregelen worden genomen?
Uit promotie onderzoek van Maaike Wensveen blijkt dat 1 op de 3 ex-gedetineerden dakloos raakt
na detentie: https://nieuws.nl/algemeen/20200109/een-op-de-drie-ex-gedetineerden-wordtdakloos/.
10. Wat doet Delft eraan om dit te voorkomen?
Dakloos raken is ingrijpend, op vele fronten. Veel daklozen kampen met psychische klachten,
verslaving of verstandelijke beperking. Bovendien heeft een groot aantal daklozen moeite zijn weg te
vinden in de zorg. Doordat deze kwetsbare groep nogal eens laat of niet in zorg komt, krijgen
aandoeningen de kans om te verergeren. De sterftekans onder dak- en thuislozen is drie tot zeven
keer groter dan die van de gemiddelde Nederlandse populatie. Toegang tot sociaal-medische zorg
voor daklozen is daarom van groot belang. Maar niet vanzelfsprekend.
Uit dit onderzoek: https://www.straatdokter.nl/wp-content/uploads/2018/08/van-Daalen-etal_Sociaal-medische-zorg-daklozen-niet-overal-vanzelfsprekend_TvZ-2018-128-4_46-51.pdf blijkt dat
niet in alle centrumgemeenten dak- en thuislozen toegang hebben tot sociaal-medische zorg.
11. Hoe is dat in Delft? Is er een medisch spreekuur op de opvanglocaties? Waarom wel/ niet?
12. Hoe is de samenwerking met huisartsen geregeld?

NOODSIGNALEN GROTE STEDEN
De afgelopen weken staan in de krant regelmatig berichten over mensen die geweigerd worden in de
opvang. Bijvoorbeeld op 16 januari:
https://www.ad.nl/den-haag/drama-voor-dakloze-moeders-in-de-opvang-is-maar-plek-voor-tweekinderen~addc114b/
13. In hoeverre herkent Delft deze problemen?
14. Als deze problemen niet in Delft spelen; kan Delft iets betekenen voor mensen die in
buurgemeenten (Rotterdam en Den Haag) letterlijk in de kou staan?
Zo ja, hoe. Zo nee, waarom niet?

Het kabinet heeft in 2020 65 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de meerjarenagenda beschermd
wonen en maatschappelijke opvang. Dit bedrag loopt op tot 95 miljoen euro structureel vanaf 2023.
Delft kan aanspraak maken op een deel van dit bedrag
15. Welke extra zorg moet/ wil de gemeente met dit extra geld bieden?
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