
 
                                   

 

Aan het college van burgemeester en wethouders 
Groningen, 6 juni 2018 
 
Vragen ChristenUnie ex art 41 reglement van orde betreffende economisch daklozen 
 
Eind 2017 is onderzoek uitgevoerd door Investico, Nieuwsuur en De Groene Amsterdammer 
naar economisch daklozen1 en onlangs heeft het televisieprogramma Brandpunt+ hier ook 
een televisie-uitzending2 aan gewijd. 
 
Uit zowel het onderzoek als de televisie-uitzending blijkt dat daklozen zonder psychische of 
verslavingsproblematiek (economisch daklozen) door gemeenten als zelfredzaam worden 
beschouwd, waardoor ze niet in aanmerking komen voor opvang, terwijl hier wel behoefte 
aan is. Deze economisch daklozen zijn op straat komen te staan door bijvoorbeeld een 
scheiding, (financiële) schulden, het verliezen van een baan of een combinatie van dit soort 
situaties. 
 
In een reactie op het onderzoek van Nieuwsuur geeft de staatsecretaris van 
Volksgezondheid en Welzijn, Paul Blokhuis, aan dat gemeenten eraan mogen worden 
gehouden dat ze mensen beoordelen vanuit de hulpvraag. Volgens de staatssecretaris 
hebben gemeenten heel goede instrumenten om zelf handen en voeten te geven aan 
hulpverlening. 
 
Arnhem heeft specifiek beleid opgesteld om het aantal daklozen terug te dringen. Het beleid 
heeft de naam ‘Minder opvang, beter leven’ (MOBL) gekregen. Het uiteindelijke doel van dit 
masterplan is erg ambitieus: de gemeente Arnhem streeft ernaar dat niemand onvrijwillig 
dakloos is. Dit beleid is niet gericht op het opvangen van daklozen, maar juist op preventie, 
zoals het controleren van schulden en het voorkomen van uithuiszetting, en een groter 
woonaanbod (Housing First). Uit verschillende (rekenkamer)onderzoeken in de vier grote 
steden bleek onder meer ook dat juist een tekort aan woonruimte zorgt voor lange 
wachtlijsten bij de dak- en thuislozenopvang.3 
 
De gemeente Groningen heeft een relatief stabiel aantal daklozen4. Het lukt tot nu toe 
onvoldoende om het aantal daklozen significant te verminderen. Het groeiend aantal 
economisch daklozen in Nederland en het feit dat deze groep vaak tussen wal en schip 
belandt baart onze fractie zorgen, evenals het niet terugdringen van het totaal aantal 
daklozen in Groningen.  

                                                           
1 https://www.groene.nl/artikel/zelfredzaam-zonder-dak 
2 https://brandpuntplus.kro-ncrv.nl/broadcasts/13745/ 
3 https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/g4-aanpak-daklozen-onvoldoende-duurzaam.9588277.lynkx 
4 https://os-groningen.nl/wp-content/uploads/rapport/vlugschrift_daklozenmonitorgroningen2003-2015.pdf 



Daarom heeft de ChristenUnie naar aanleiding hiervan een aantal vragen: 
 

1. Is het college bekend met zowel het onderzoek van Investico, Nieuwsuur en De 
Groene Amsterdammer als ook de televisie-uitzending van Brandpunt? Zo ja, herkent 
het college de geschetste problemen ook binnen de eigen gemeente? 

2. Is het college het met de fractie van de ChristenUnie eens dat een stabiel aantal 
daklozen onwenselijk is en het streven moet zijn om het totaal aantal daklozen te 
verminderen? Zo ja, hoe denkt de gemeente dit te bereiken? 

3. Heeft het college zicht op het aantal economisch daklozen in Groningen en wordt 
hier specifiek beleid op gevoerd? 

4. Is het college bekend met de benadering van de gemeente Arnhem, genaamd 
‘Minder Opvang Beter Leven’? Zo ja, hoe kijkt het college tegen deze benadering aan 
waarin niet opvang maar huisvesting centraal staat?  

5. Deelt het college de mening van de ChristenUnie dat niet opvang, maar betaalbare 
huisvesting de oplossing is voor de problematiek van economisch daklozen? Is het 
college bereid om deze specifieke doelgroep een voorkeurspositie te geven in de 
toewijzing van sociale huurwoningen? 

 
Namens de fractie van de ChristenUnie, 
Edward Koopmans 


