Aan het College van B&W
Postbus 12345
5200 GZ ’s-Hertogenbosch
’s-Hertogenbosch, 13 oktober 2020
Betreft: Schriftelijke vragen over ‘Aanpak toename dak- en thuislozen’
Geacht college,
Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde vorig jaar dat het aantal daklozen in Nederland in de
afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld was naar bijna 40.000. Het aantal dakloze jongeren tussen
de 18 en 30 jaar is in de afgelopen tien jaar zelfs verdrievoudigd. Wij zien op straat en krijgen
signalen uit de stad dat ook in ’s-Hertogenbosch het aantal daklozen in die periode sterk is
toegenomen. Niet enkel in de binnenstad, maar juist ook in de wijken rondom de binnenstad.
Dat baart ons zorgen. We willen juist dak- en thuisloosheid zoveel mogelijk voorkomen. Door een
aanpak gericht op preventie en huisvesting. Zoals ook in de ‘Regiovisie beschermd wonen en
maatschappelijke opvang 2020 e.v.’ is opgenomen. Uitgangspunt van dit beleid is dat zo min mogelijk
mensen gebruik hoeven te maken van de maatschappelijke opvang. De mensen die toch een beroep
moeten doen op deze vorm van ondersteuning dienen zo snel mogelijk door te stromen naar wonen.
Het Rijk deelt deze zorgen en heeft per 1 juni jl. 200 miljoen beschikbaar gesteld voor de aanpak van
dak- en thuisloosheid. De aanpak van het Rijk richt zich met name op het beschikbaar stellen van
extra woonplekken met begeleiding voor deze doelgroep. Staatssecretaris Blokhuis heeft de
centrumgemeenten maatschappelijke opvang, waaronder ’s-Hertogenbosch gevraagd om in kaart te
brengen hoeveel dak- en thuislozen zij in de regio hebben en welke woon- en zorgbehoefte er is. Van
de 43 centrumgemeenten hebben 21 gemeenten concrete plannen ingediend met extra maatregelen
die zij voor deze doelgroep willen treffen en waar zij gelijk mee kunnen starten.
Het Rijk zet in op extra woonplekken met begeleiding voor dak- en thuislozen. Gezien de huidige
woningcrisis en de forse toename van het aantal dak- en thuislozen zijn wij minder optimistisch over
het realiseren van voldoende extra woonplekken in ‘s-Hertogenbosch. Te meer omdat het hostel in
Zuid en de Voorziening voor Langdurig Verblijf niet van vandaag op morgen gerealiseerd zijn.
Situatie dag- en nachtopvang Oranje Nassaulaan
Novadic Kentron heeft in een brief (zie bijlage) aan buurtbewoners van de dag- en nachtopvang aan
de Oranje Nassaulaan (hierna: opvang) laten weten dat zij samen met MO Den Bosch voornemens is
om begin 2022 ’t Inloopschip aan de Hinthamerstraat te sluiten en nog één opvang aan de Oranje
Nassaulaan over te houden voor dak- en thuislozen in ’s-Hertogenbosch. In een nieuwe vorm waar
zowel daklozen met als ook zonder een verslavingsproblematiek onder één dak worden
ondergebracht en waarbij het aantal bedden (cliënten) niet groter wordt dan het nu al is.

Enerzijds begrijpen we dat deze samenvoeging voortkomt uit het vastgestelde beleid om zo min
mogelijk mensen gebruik te laten maken van de maatschappelijk opvang en een snelle doorstroming
naar een woonvorm te bewerkstelligen. Gezien de forse toename van het aantal daklozen en de
krapte op de woningmarkt, is deze samenvoeging nu wellicht te gehaast. Daarbij roept het ook
vragen op waarom zowel daklozen met als zonder verslavingsproblematiek op één locatie worden
opgevangen.
Bewoners en ondernemers uit de omgeving van de opvang aan de Oranje Nassaulaan hebben
inmiddels duidelijk hun zorgen geuit over de huidige gang van zaken rondom de opvang. De ervaren
overlast onder bewoners en ondernemers is er de afgelopen jaren toegenomen. De beheersgroep
van bewoners, gemeente, politie en Novadic Kentron werd bij de komst van de opvang 23 jaar
geleden opgericht om de overlast van de opvang te beperken en de leefbaarheid te bewaken. Wij
begrijpen van bewoners dat deze beheersgroep niet naar behoren functioneert.
Dat brengt de fractie tot de volgende vragen:
1. Deelt het College het beeld van de toename van het aantal dak- en thuislozen in ’sHertogenbosch in de afgelopen 10 jaar? Hoeveel dak- en thuislozen zijn er in onze gemeente
en hoeveel procent van deze groep heeft u daadwerkelijk in beeld?
2. Heeft het College al een plan van aanpak ingediend bij het Rijk met extra maatregelen die
voor dak- en thuislozen worden getroffen? Zo nee, wanneer verwacht u dit pakket in te
dienen? Welke extra maatregelen (t.o.v. de regiovisie) zijn daarin meegenomen?
3. Hoe realistisch acht u het om de komende jaren voldoende extra woonplekken (met
begeleiding) in onze regio te realiseren voor deze doelgroep?
4. Bent u het met D66 eens dat zolang er niet voldoende woonplekken zijn voor deze doelgroep
er geen sprake van kan zijn dat het totaal aantal bedden op de dag- en nachtopvang verlaagd
wordt? Oftewel dat de twee bestaande dag- en nachtopvangen in de stad niet worden
samengevoegd?
5. Wat is de visie achter het samenvoegen van de dag- en nachtopvang voor dak- en thuislozen
met als ook zonder een verslavingsproblematiek op één locatie? Staat u achter deze
samenvoeging?
6. Ziet u mogelijkheden om de dak- en thuislozen met als ook zonder een
verslavingsproblematiek samen te voegen op een andere alternatieve locatie, niet zijnde de
huidige locaties van ’t Inloopschip en aan de Oranje Nassaulaan?
7. Bent u bekend met de ervaren overlast en onveiligheidsgevoelens van bewoners,
ondernemers en bezoekers in de omgeving van de opvang aan de Oranje Nassaulaan?
8. Welke maatregelen gaat u nemen om de ervaren overlast tegen te gaan en de leefbaarheid
in de straten rondom de opvang aan de Oranje Nassaulaan te verbeteren? Neemt u daarin
ook het functioneren van de beheersgroep mee?
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Annemarie Hoog Antink
René van den Kerkhof

