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Rekenkameronderzoek 'Van de straat'
De raad sprak over het Voorstel van de Rekenkamer Den Haag inzake het Rekenkameronderzoek 'Van de
straat'. De Rekenkamer Den Haag heeft onderzoek gedaan naar de maatschappelijke opvang – de ondersteuning
en opvang van daklozen – in Den Haag. In het onderzoek is de vraag beantwoord in hoeverre de gemeente een
adequate ondersteuning aan daklozen en een goede door- en uitstroom uit het traject realiseert. Het
onderzoeksrapport bestaat uit een bestuurlijk deel, met conclusies en aanbevelingen, en een feitenrapport,
waarin de bevindingen uit het onderzoek zijn opgenomen. De PvdA diende een amendement in om het Centraal
Coördinatiepunt (CCP) naast toeleiding en monitoring ook regie te laten voeren over individuele trajecten nadat
een maatwerkvoorziening is geboden. Dit amendement werd aangenomen. De ChristenUnie/SGP diende een
amendement in voor tijdelijke vrijstelling eigen bijdrage Wmo, wanneer dit bijdraagt aan het accepteren van
begeleiding en/of het doorstroomaanbod bevordert en daarmee zorgmijding helt tegengaan, dit amendement
werd aangenomen. Verder zijn er moties aangenomen van de SP om voor juni 2018 de prestaties van de
ketenpartners en het systeem van subsidievertrekking en monitoring te laten evalueren, een motie van de PvdA
dat het college zich verantwoordelijk maakt voor de omstandigheden van dak- en thuisloze Hagenaars, een motie
voor kleinschalige opvang in de wijken na sluiting van de Zilverstraat en een motie van de PvdA voor de
terugkeer van het Haagse straatteam. Ook de moties van Groep de Mos / OPDH met het verzoek aan het college
in haar beleid duidelijk tot uiting te brengen dat bewoners van het briefadres niet worden gekort als gevolg van de
kostendelersnorm, een motie om de kostendelersnorm minder stringent toe te passen en een motie te
onderzoeken onder welke voorwaarden daklozen een urgentieverklaring kunnen krijgen haalden het. De motie
van het CDA waarin werd verzocht een uitstroommakelaar aan te stellen te behoeve van de daklozen in de
daklozenopvang werd ook aangenomen. Verder werden de moties van de Haagse Stadspartij voor een 24uursopvang, voor het verbeteren van de welzijn uitgeprocedeerde asielzoekers, een motie om per direct het
aantal bedden voor zieke dak- en thuislozen in de stad uit te breiden en een motie om te onderzoeken om een
minimun bedrag aan leefgeld in te stellen voor dak- en thuislozen in zowel de nachtopvang als de
doorstroomvoorziening aangenomen. De moties van GroenLinks met het verzoek met een voorstel te komen om
per ingang van van dit najaar de huidige winterregeling regulier in te voeren tussen 1 november en 31 maart,
ongeacht de winteromstandigheden en de motie om de huidige winterregeling uit te breiden met het bieden van
begeleiding gedurende de dag haalden het ook. De fractie D66 diende moties in om te onderzoeken of het
Jongeren Perspectief Fonds uitgebreid kan worden naar volwassen dak- en thuislozen en een plan van aanpak te
presenteren aan de raad met daarin de ambitie hoe het college de omschreven kwetsbare groep mensen gaat
huisvesten, deze moties werden aangenomen. Ook de motie van de ChristenUnie/SGP met het verzoek om in
gesprek met de ketenpartners de openingstijden van het CCP uit te breiden en de communicatie tussen
aanbieders en CCP te verbeteren werd aangenomen. De raad stemde in met het voorstel van de Rekenkamer.

