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T.a.v college van burgemeester en wethouders 
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Betreft: Schriftelijke vragen ingevolge artikel 37 RvO, daklozen Hellevoetsluis. 

 

De fractie van de PvdA Hellevoetsluis werd kortgeleden geconfronteerd met een mevrouw 
in een tentje ergens in Hellevoetsluis. Dit was op een plek waar kamperen niet was 

toegestaan, het lijkt er dus alleszins op dat deze mevrouw hier verblijft omdat zij dakloos 

is. Op 20 juni stond er ook al een groot artikel in het Algemeen Dagblad over een dakloze 

mevrouw in Hellevoetsluis; dezelfde? 
Ook zien we met enige regelmaat een heer lopen die schijnbaar leeft uit prullenbakken, 

en zo weten we dat er in onze gemeente meer mensen dakloos zijn. 

Een aantal jaren geleden hebben raadsleden een werkbezoek afgelegd genoemd "de 

bosjes in"; hierin kregen de raadsleden de problematiek van dakloos zijn te zien door 
gesprekken te hebben met dakloze inwoners van Hellevoetsluis. 

Dit was voor velen een confronterend werkbezoek, maar helaas lijkt er zoveel jaar later 

weinig tot niets veranderd. 

  

Dit brengt onze fractie tot de volgende vragen aan het college. 
 

1. Kan het college aangeven hoeveel officieel geregistreerde daklozen Hellevoetsluis 

telt? 

2. Kan het college aangeven hoeveel Hellevoeters in Spijkenisse staan ingeschreven 
in de daklozenopvang, en daar in daklozenopvang verblijven? 

3. Worden Hellevoetse daklozen die in daklozenopvang in Spijkenisse verblijven 

daarmee automatisch ingezetenen van Spijkenisse? 

a. Als dat zo is, worden zij dan ook niet meer als Hellevoetse daklozen 
meegeteld in de Hellevoetse gemeentelijke registraties? 

4. Kan het college een indicatie geven hoeveel niet-geregistreerde daklozen 

Hellevoetsluis telt en hoeveel Hellevoetse niet-registreerde daklozen in Spijkenisse 

verblijven? 
5. Kan het college aangeven waar en onder welke omstandigheden deze niet-

geregistreerde daklozen verblijven? 

6. Vindt het college het aanvaardbaar als sommigen van hen op straat, in een tentje 

of in een garagebox moeten verblijven? 

7. Onze fractie heeft signalen dat de centrumgemeente Spijkenisse onvoldoende 
opvangplekken heeft voor onze dakloze Hellevoeters, waardoor onder meer 

kinderen van hun ouders worden gescheiden omdat zij niet tegelijk in opvang 

kunnen. 

Kan het college bevestigen dat deze waarnemingen kloppen? 
8. Wat is het college voornemens te doen om ervoor te zorgen dat er voldoende 

menswaardige opvang is voor de Hellevoetse daklozen? 

 

Wij zien de antwoorden van het College graag schriftelijk en met belangstelling 
tegemoet. 

 

Namens fractie PvdA  

 

Henk Joosten, fractievoorzitter. 
 

Agnes Oosterboer, commissielid ZWO. 
 


