
 
 

 
 
 
 
 
 
MOTIE DAKLOZENOPVANG VOOR IEDEREEN ZOLANG LOCKDOWN VOORTDUURT 
 
De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 8 april ter bespreking van het 
tweeminutendebat over daklozenopvang voor iedereen zolang de lockdown voortduurt; 
 
Constaterende dat 
 

• De gemeente Rotterdam met andere G4-gemeenten de Richtlijnen van het 
ministerie van VWS voor de Opvang van Dak- en Thuisloze Mensen volgt;  

• Volgens versie 9 van deze Richtlijn (van 12 maart 2021)1 gemeenten zich moeten 
gaan voorbereiden op een exitstrategie voor de noodopvang;  

• Dit volgens de Richtlijn betekent dat per 1 april geen nieuwe niet-rechthebbenden 
worden toegelaten tot de noodopvang en gemeenten tot 1 mei de tijd hebben om 
de opvang voor niet-rechthebbenden af te bouwen, ook als de lockdown nog niet 
ten einde is;  

 
Overwegende dat 
 

• De lockdown nog niet voorbij is en er ook nog geen duidelijk zicht is op wanneer 
deze wel voorbij zal zijn;  

• Dat mensen nog steeds wordt verzocht om drukke plekken te mijden, 
reisbewegingen te beperken en zoveel mogelijk thuis te blijven; 

• Rust, weerbaarheid en hygiëne nog steeds essentieel zijn om de kans op 
besmetting en verspreiding van het coronavirus te verminderen;  

• Bovenstaande zaken nog altijd moeilijk zijn na te leven als je op straat leeft;  
• Dak- en thuisloze mensen vaak afhankelijk zijn van openbare voorzieningen die 

nog steeds veelal dicht zijn;  
• Het aantal mensen dat dak- en thuisloos is niet vermindert, maar eerder oploopt, 

als gevolg van de coronacrisis. 
 

Verzoekt het college  
 

• Samen met andere G4-steden bij het ministerie van VWS aan te dringen op de 
door het Rijk bekostigde noodopvang in het kader van Corona niet te beëindigen, 
en hier ook niet op voor te sorteren, zolang de lockdown nog van kracht is; 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 
 
Lies Roest   Tjalling Vonk  Narsingh Balwantsingh 
GroenLinks  CU-SGP  PvdA 
 
 
 
 
 
 
Ellen Verkoelen Ercan Büyükçifci Ruud van der Velden 
50Plus   NIDA   Partij voor de Dieren 

 
1 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2020/11/05/richtlijn-opvang-dak-
-en-thuisloze-mensen 
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