Vragen van de fractie van WIJ. mbt IB 20 024 Regionaal Uitvoeringsplan BW/MO
In het forum van 14 april jl heeft de fractie van WIJ. vragen ingediend nav bovenstaande IB. In het
forum is afgesproken om deze vragen schriftelijk te beantwoorden. De beantwoording treft u hierbij
aan.

Vragen
1. In paragraaf 1.2 staat dat Zoetermeer een zelfstandige rol wil. Echter is niet duidelijk
waarom. Zou de wethouder hier uitleg over kunnen geven?
Door de geografische ligging en demografie van Zoetermeer, kan de zorg- en
ondersteuningsbehoefte op het gebied van BW/MO soms afwijken van de regionale
behoefte. Met een meer zelfstandige rol ziet Zoetermeer kans haar aanbod passend
te maken voor haar inwoners. Voorop staat echter dat de samenwerking en
rolverdeling binnen de regio op een (financieel) verantwoorde manier verloopt,
waarbij rekening wordt gehouden met de wensen en mogelijkheden van alle
gemeenten.
2. p. 12: verschil tussen 4103 en 1062? Zijn er dan ruim 3000 meldingen die na toetsing
geen recht blijken te hebben op opvang? Wat zijn daar de redenen voor?
Het aantal 4103 gaat over het aantal meldingen over het hele jaar, het aantal 1062
gaat over het aantal unieke cliënten. Het verschil kan uit onderstaande mogelijkheden
voortkomen;
1. Het kan zijn dat een cliënt meerdere meldingen door het hele jaar heeft, ongeacht
welke instelling;
2. Als laatst kan het zijn dat na toetsing een deel van de meldingen niet leidt tot
uitgave van een nachtopvangpas.
3. wachtlijst van 110 personen? Lijkt weinig, hoe reëel is dit?
Dit is een reëel aantal gezien de registratie uit 2019 dit toont.
4. Wat is het % van economisch daklozen in deze totale aantallen?
Het is niet bekend wat het percentage economische daklozen is op de totale
aantallen, omdat er vaak sprake is van multiproblematiek. Den Haag heeft een
opvang voor 15 economisch daklozen, tot nu toe blijkt dit voldoende te zijn.
5. Hoeveel gezinnen staan op wachtlijst? Of hoe wordt ervoor gezorgd dat er geen
kinderen op straat komen te staan?
Op de wachtlijst staan geen gezinnen, de insteek is geen kinderen op straat, er
wordt dus altijd iets geregeld als er opvang nodig is, zonodig in hotels. Gezinsopvang
krijgt specifieke aandacht bij de Maatschappelijke Opvang. Als er zorg en
ondersteuning nodig is, wordt dat opgepakt met een passende instantie (denk vanuit
jeugdwet, wmo of veiligthuis bijvoorbeeld).

