Nijmegen, 9 februari 2020
Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen
Mondelinge vragen voor de politieke avond van 12 februari 2020
van de gemeenteraad van Nijmegen
Betreft: de opvang van dak- en thuislozen in Nijmegen
Geacht college,
‘De vrouw in het bushokje’, een indringend verhaal in de Gelderlander van zaterdag
8 februari 2020.
‘Zeker vier maanden leeft ze al op straat, een bushokje is haar ‘veilige haven’ voor
de nacht. Hier zit ze, tussen alle andere mensen die wachten op de bus naar
ergens. Een anonieme vrouw in Nijmegen, midden in het volle licht van het stadse
leven. Wachtend op de bus die nooit komt.’
Dit verhaal schetst in een notendop de tragiek van de problemen van dak- en thuislozen, de weerbarstigheid van de hulpverlening aan dak- en thuislozen en de wijze
waarop onze samenleving in staat is om voor elkaar te zorgen.
In dezelfde Gelderlander werd gesignaleerd dat het aantal klachten over de overlast
van dak- en thuislozen in Nijmegen is verdubbeld. De focus ligt vaak op de overlast,
meer repressie en het wegsturen van dak- en thuislozen, zwervers, verslaafden en
personen met verward gedrag.
Naar ons oordeel dient juist het tonen van medemenselijkheid centraal te staan Omzien naar elkaar en het voorkomen van overlast door het regelen van opvang en
zorg. Zoals burgemeester Bruls in dit artikel werd geciteerd: ”Sommigen krijgen
meerdere prenten, maar dat helpt niet. Er moet echt zorg geboden worden.”
Deze situatie is voor de fracties van GroenLinks en het CDA aanleiding om de volgende vragen te stellen aan het college.
1. Eerder heeft het college aan de Raad medegedeeld dat het aantal dak- en thuislozen in Nijmegen sinds 2016 redelijk stabiel lijkt te zijn.1 Is er nu toch sprake van
een stijging, gelet op de stijging van de meldingen over overlast?
2. Heeft het college een beeld in wat voor omstandigheden de Nijmeegse dak- en
thuislozen leven, zoals bijv. in een bushokje, in de bosjes bij de uiterwaarden van
de Waal of in de bossen in het Rijk van Nijmegen? Zo ja, wat is het beeld dan?
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3. Wat is het college van plan te doen aan het groeiende aantal dak- en thuislozen in
Nijmegen en aan de slechte omstandigheden waarin zij leven?
4. Is het, gelet op deze situatie, niet tijd voor meer urgentie? Op welke manier kan er
op korte termijn meer zorg en opvang worden geboden? Bijvoorbeeld door het
vereenvoudigen van de wijze waarop een dak- en thuislozen een postadres en
daarmee een uitkering kunnen krijgen? Of door het actief kwijtschelden van de
kostendelersnorm als een bijstandsgerechtigde een dakloze in huis neemt?
5. Onder de dak- en thuislozen bevinden zich veel personen met verward gedrag.
Sinds 1 januari 2020 is de nieuwe wet WvGGZ ingevoerd. Uit de praktijk horen we
veel geluiden over de toegenomen bureaucratie2 en het tekort aan bedden in de
GGZ. Wat zijn de eerste ervaringen met de WVGGZ en tot welke problemen hebben deze in Nijmegen geleid?
Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
namens de fractie van GroenLinks Nijmegen
Jouke Osinga
namens de fractie van het CDA
Marjolijn Mijling

Zie https://www.nvvp.net/website/nieuws/2019/psychiaters-bieden-petitie-aan-kamerleden
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