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Geachte heer Van Ooijen,
Hartelijk bedankt voor uw brief waarin u de wens van de gemeenteraden van
Amsterdam, Den Haag en Utrecht overbrengt inzake de nachtopvang voor niet
rechthebbende dakloze mensen gedurende deze winter en - meer in het bijzonder
- gedurende de coronacrisis.
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In de periode na uw schrijven is de situatie rondom het coronavirus helaas niet
beter geworden. Op 14 december jl. heeft de minister-president een landelijke
lockdown aangekondigd die ook gevolgen heeft voor de maatschappelijke opvang.
Zoals eerder aangekondigd roep ik in die situatie - bij het advies 'blijf zoveel
mogelijk thuis' - gemeenten op de nachtopvang open te stellen voor niet
rechthebbende dakloze mensen en te zorgen voor een plek voor alle dakloze
mensen om overdag naar binnen te kunnen.
U bent wederom samen met zorginstellingen en andere partners uit de stad direct
aan de slag gegaan om deze opvang te realiseren. Ik dank u daarvoor en realiseer
me dat we veel van u en al deze medewerkers vragen in deze toch al drukke
tijden en heb bewondering voor de slagkracht waarmee u te werk gaat.
De opvang is dus voorlopig weer uitgebreid, maar daarmee is uw vraag nog niet
beantwoord. Immers, de winter is op 19 januari nog niet voorbij en ik begrijp dat
de vraag over wel of niet verlengen van deze uitgebreide vorm van opvang dan
nog steeds speelt.
Ik ben net als u van mening dat dak- en thuisloosheid zoveel mogelijk voorkomen
moet worden. Samen met u werk ik daarom sinds dit jaar aan een ambitieus plan
dat zich richt op preventie, vernieuwing van de opvang en wonen met
begeleiding1 • Dit plan richt zich op mensen die met een geldige verblijfstitel in
Nederland verblijven en die recht hebben op opvang in het kader van de
1 Zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/06/03/kamerbrief
over-een-thuis-een-toekomst-de-aanpak-van-dak-en-thuisloosheid
Pagina 1 van 2

Wmo2015.
Ik begrijp de zorgen van uw gemeenteraden ten aanzien van de verhoogde
kwetsbaarheid van dak- en thuisloze mensen tijdens de coronacrisis, ook voor
mensen die geen recht hebben op opvang. U geeft aan dat de wens van de
gemeenteraden voortkomt uit het feit dat zij vinden dat opvang bijdraagt aan het
voorkomen van gezondheidsproblemen in verband met Covid-19. Ik heb over dit
punt het RIVM geraadpleegd. Op dit moment geeft het RIVM aan dat het niet
aannemelijk is dat op straat een groter risico is op verspreiding van het virus
onder dak- en thuisloze mensen dan in de opvang.
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Net als vóór de crisis zijn er in Nederland migranten zonder verblijfsvergunning,
die geen asielprocedure meer kunnen hervatten en die niet mee
willen werken aan terugkeer naar het land van herkomst. Het kabinet is van me
ning dat de maatschappelijke opvang voor deze mensen geen gepaste plek is. In
twee gevallen vraag ik gemeenten deze mensen toch toegang te geven tot de
opvang: tijdens de winterkouderegeling én als het advies vanwege de corona
maatregelen is: 'blijf zoveel mogelijk thuis'. Dit laatste doen we om humanitaire
redenen.
Met betrekking tot arbeidsmigranten heeft het Kabinet op 11 december de Tweede
Kamer geïnformeerd over de stappen die het wil zetten om de positie van ar
beidsmigranten in ons land te verbeteren. Een deel van deze groep heeft geen
recht op opvang vanuit de Wmo, maar meldt zich wel als de winterkouderegeling
van kracht is of tijdens het advies 'blijf zoveel mogelijk thuis'. De stappen die het
Kabinet aankondigt, moeten bijdragen aan oplossingen voor de structurele pro
blemen van deze groep en moeten voorkomen dat een deel van deze groep uit
eindelijk in de maatschappelijke opvang terecht komt. In deze brief is tevens aan
gekondigd dat het Kabinet op korte termijn in gesprek gaat met de VNG en het
IPO over dak- en thuisloze arbeidsmigranten met een meervoudige problematiek.
Voor rechthebbende dakloze mensen blijf ik samen met u onverminderd doorgaan
met het organiseren van veilige opvang volgens de 1,5 meter-norm en, waar mo
gelijk, huisvesting. Gedurende de coronacrisis houden we de situatie voor dakloze
mensen nauwlettend in de gaten, bijvoorbeeld via het onderzoek van het Radbou
dumc naar Covid-19 onder dakloze mensen en via signalen van andere partijen uit
het veld. Indien nodig nemen we gerichte maatregelen om (gezondheids)risico's te
beperken.
Hoogachtend,
de staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
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