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Geachte leden van de raad,
Hierbij ontvangt u de beantwoording van de schriftelijke raadsvragen jaargang 2016 nummer 158 van
de heer Van Ooijen van 9 december 2016 over dakloosheid in Utrecht.
Aanleiding voor de schriftelijke raadsvragen
“Vandaag (vrijdag 9 december) verscheen in het Algemeen Dagblad het artikel ‘Aantal daklozen in de
stad flink toegenomen’. In het artikel wordt gerelateerd aan de wachtlijst Beschermd Wonen. De
ChristenUnie verbaast zich echter over de gepresenteerde cijfers in het artikel. Over de wachtlijsten
Beschermd Wonen is de raad onlangs op meerdere malen geïnformeerd middels brieven, met daarin de
hoofdlijn dat er juist een vermindering van het aantal wachtenden op de wachtlijst. Daarom de
volgende vragen:”
Vraag 1
Heeft het college kennisgenomen van het artikel?
Antwoord 1

Ja, wij hebben kennisgenomen van het artikel.
Vraag 2
Het artikel beschrijft een toegenomen dakloosheid in de stad. Hoe verhoudt zich dit met het aantal
wachtenden voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang? Is de genoemde stelling in de cijfers
terug te vinden?
Antwoord 2

Het aantal daklozen in Utrecht wordt in beeld gebracht in de monitor opvang & beschermd wonen. De
belangrijkste indicator voor het aantal daklozen is het aantal daklozen in de nachtopvang en de
crisisopvang. Uit de monitor opvang & beschermd wonen Utrecht 2015 blijkt dat het aantal cliënten
van de nachtopvang al een aantal jaren stabiel is. Het aantal nieuwe cliënten is afgenomen ten opzichte
van eerdere jaren.
Het aantal bezoekers van de nachtopvang in de periode 1 januari t/m 1 juli 2016 is:
432 bezoekers waarvan 185 nieuw
Ter vergelijking de cijfers van de eerste halfjaren van de voorgaande jaren:
2015: 437 waarvan 281 nieuw
2014: 502 waarvan 243 nieuw

2013: 485 waarvan 192 nieuw
Vanuit de nachtopvang en crisisopvang kan iemand onder andere doorstromen naar Beschermd Wonen
of Maatschappelijke Opvang, voor deze voorzieningen zijn wachtlijsten. De gemeente Utrecht en haar
ketenpartners werken momenteel gezamenlijk aan de vermindering van de wachtlijsten voor
Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Inmiddels worden de effecten van deze aanpak
zichtbaar. In onze brief aan de raadscommissie van 9 november j.l. (kenmerk 16.507865) meldden wij
al dat de wachtlijst voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang met 64 personen was gedaald.
De wachtlijst voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang is tussen 15 september en 15
november 2016 opnieuw gedaald, dit keer met 28 personen. Dit betekent dat het aantal wachtenden is
gedaald met 92 personen. Op 15 november 2016 stonden er nog 287 personen op de wachtlijst voor
Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Wij verwachten een verdere daling door het realiseren
van extra capaciteit voor opvang en beschermd wonen. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat de
mensen die wachten op een plaats in Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang niet op straat
zwerven tot er een plek beschikbaar is, maar zij verblijven bijvoorbeeld in een andere
opvangvoorziening (zoals de nachtopvang of de crisisopvang), in een ggz-instelling of thuis.
Vraag 3
Hoe verzekert het college zich dat de gepresenteerde cijfers volledig en adequaat zijn en verschillende
groepen daklozen daar niet buiten vallen?
Antwoord 3

De cijfers in de daklozenmonitor van de gemeente zijn gebaseerd op het aantal geregistreerde
daklozen in de nachtopvang en crisisopvang. Hierin worden de gegevens uitgesplitst naar verschillende
doelgroepen, namelijk: mannen, vrouwen, gezinnen met kinderen, jongvolwassenen en
ongedocumenteerden. Echter, we kunnen nooit zeker weten of onze cijfers volledig zijn, omdat we niet
weten of iedere dakloze zich meldt bij een instantie. Wel wordt er in Utrecht outreachend gewerkt door
verschillende partijen zoals het Leger des Heils en de Tussenvoorziening. Deze outreachende partijen
verenigen zich vanaf 2017 in het stadsteam herstel. Ook kunnen daklozen terecht bij
belangenorganisaties zoals GOUD en U2BHeard. Hierdoor worden veel daklozen bereikt en denken wij
een goed beeld te hebben.
Vraag 4
In het artikel worden daklozen genoemd die geen onderdeel zijn van de gemeentelijke statistieken. Zo
wordt in het artikel gesproken over ‘300 Polen die in opengebroken caravans de nacht door brengen’
Vraag 4a
Herkent het college dit beeld?
Antwoord 4a

Nee, dit beeld herkennen wij niet. Sinds 2011 is de Poolse organisatie Barka actief, die contact zoekt
met alle dakloze Oost Europeanen in de stad. Vervolgens onderzoekt Barka met hen of betaald werk
nog mogelijk is. Als dat niet lukt, worden zij teruggeleid naar hun familienetwerk in landen van
herkomst, terug naar een Barka gemeenschap in Polen of een andere vorm van daklozenopvang in
verschillende landen. Op dit moment heeft Barka contact met 73 verschillende dakloze personen,
voornamelijk uit Polen. In 2016 zijn 80 personen met Barka teruggeleid naar landen van herkomst. Ook
Barka herkent zich niet in het genoemde aantal van 300 Polen die op deze wijze in Utrecht verblijven.
Indien organisaties uit de stad mensen uit deze doelgroep aantreffen, kunnen zij contact opnemen met
stichting Barka.
Vraag 4b
Is het college bereid met het Leger des Heils contact om helderheid te krijgen over deze situatie?
Antwoord 4b

Ja. Wij zijn dit inmiddels nagegaan bij het Leger des Heils. Ook het Leger des Heils herkent zich niet in
de cijfers die in het betreffende artikel worden genoemd.
Vraag 5
In het artikel wordt gesproken over een stijging van het aantal ‘nieuwe daklozen’. Is deze trend
waarneembaar? Op welke manier speelt het college hier waar nodig op in?
Antwoord 5

In onze brief aan de raadscommissie van 9 november j.l. (kenmerk 16.507865) hebben wij vermeld dat
uit recent onderzoek blijkt dat in Utrecht de daklozen met sociaal economische problematiek slechts
een kleine groep vormen. Wij zien in Utrecht geen stijging van deze groep. Deze groep krijgt versnelde
financiële dienstverlening en hulp bij hun schulden, waardoor zij weer snel uit de opvang kunnen. In de
genoemde raadsbrief vermeldden wij al dat 34 personen door deze financiële dienstverlening weer
zelfstandig wonen. Indien nodig, kunnen zij ter overbrugging tijdelijk in het corporatiehotel van de
Tussenvoorziening verblijven.
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