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Geachte leden van de raad,
De gemeente wil dat iedereen die in de stad of de regio Utrecht woont een dak boven het hoofd heeft
en een normaal leven kan leiden. Dat houdt in dat inwoners een woning hebben, werk en sociale
contacten in hun eigen wijk. Door problemen tijdig te signaleren, willen we voorkomen dat mensen
dakloos raken. Als iemand toch dakloos raakt, bieden we snel tijdelijke opvang met hulpverlening, met
als inzet dat hij of zij weer zo snel mogelijk een ‘gewoon’ dak boven het hoofd heeft.
Druk op de daklozenketen
De laatste periode worden we geconfronteerd met een druk op de keten van daklozenopvang. Er is
sprake van een stijgend gebruik van de nachtopvang en tevens van stijgende wachtlijsten bij
vervolgvoorzieningen in de opvangketen. Daarnaast worden mensen in een dakloze situatie
geconfronteerd met lange wachttijden om in aanmerking te komen voor een eigen woning. Dit beeld is
zichtbaar in alle G4 gemeenten. Wij vragen daarom samen met de andere G4 gemeenten in
bijgevoegde brandbrief aan minister-president Rutte, de ministers Ollongren en Hoekstra en de
staatssecretarissen Van Ark en Blokhuis om de trend van stijgende dakloosheid te keren. Onze
verwachting is dat zonder een landelijke aanpak het aantal daklozen in de grote steden, en daarbuiten,
de komende jaren zal blijven stijgen en de doorstroom nog verder zal stagneren.
Om het huidige tij te keren is een aanpak nodig waarbij zowel het Rijk als de gemeenten aan zet zijn.
Hierbij is onze inzet de stijging van het aantal daklozen in de afgelopen tien jaar drastisch terug te
dringen. Mensen die dakloos zijn geraakt, maar zelfstandig kunnen wonen, moeten zo snel mogelijk
een zelfstanding woonplek krijgen. Dit in lijn met het concept van Housing First, dat we de komende
tijd in Utrecht, in samenwerking met partijen, nog steviger willen positioneren. De (nacht)opvang is
geen oplossing, maar een eigen woning, met passende begeleiding, daarentegen wel.
We doen een dringend beroep op het Rijk om:
1. Meer woonplekken te realiseren om daklozen een nieuwe start te geven, zowel voor kwetsbare
groepen als voor economisch daklozen.
2.

Gemeenten waar de dakloosheid ontstaan is mede verantwoordelijk te maken voor de woonen ondersteuningsvraag.

3.

Structureel extra financiering voor gemeenten om kwetsbare daklozen tijdig passende
ondersteuning te bieden.

4.

Aanpassing of afschaffing belemmerende wet- en regelgeving.
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Een van de gevolgen: verlenging uitbreiding capaciteit nachtopvang
Eerder bent u in een raadsbrief van 30 augustus 2019 geïnformeerd over de tijdelijke uitbreiding van
de nachtopvangcapaciteit op de Stadsbrug; een locatie van stichting WIJ 3.0. Door het openen van deze
tijdelijke extra locatie lukt het om alle rechthebbende daklozen een slaapplek te bieden. Omdat wij het
niet wenselijk vinden dat er rechthebbende daklozen zijn die niet in de opvang terecht kunnen, hebben
wij besloten om gedurende een langere periode de Stadsbrug als extra nachtopvanglocatie te openen,
omdat er nog steeds sprake is van een bovengemiddelde druk op de capaciteit van de nachtopvang.
Deze verlenging zien we als een tijdelijke (nood)oplossing, omdat de structurele oplossing van dit
probleem op de lange termijn ligt in de beschikbaarheid van voldoende en meer betaalbare
huurwoningen (via o.a. Housing First) in zowel Utrecht stad als omliggende regiogemeenten. De
huidige druk op de nachtopvang is, zoals ook aanbieders en samenwerkende partijen in het veld
benoemden, vooral het gevolg aan het gebrek aan doorstroom naar vervolgvoorzieningen en het
gebrek aan woningen om de doorstroom op gang te brengen. Hierbij is de winstwaarschuwing op zijn
plaats dat zelfs als op korte termijn de doorstroom op gang komt door de beschikbaarheid van meer
woningen zoals afgesproken in het plan van aanpak huisvesting bijzondere doelgroepen, het naar onze
verwachting nog een best een periode kan duren voordat we daadwerkelijk het effect merken van een
afnemende druk op de nachtopvang en merkbaar betere doorstroommogelijkheden voor mensen in
een dakloze situatie.
We zijn op dit moment met aanbieders en partijen in het veld in gesprek om te komen tot een
uitgebreidere, gezamenlijke analyse en te ondernemen stappen om de druk op de nachtopvang verder
terug te dringen. Ik ben voornemens u hierover begin 2020 nader te informeren. De kosten van het
verlengen van openstelling van deze extra nachtopvanglocatie kunnen worden opgevangen binnen het
huidige beschikbare budget.
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