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Onderwerp 
Afdoening motie verbetering CCP 

  

 
Uw raad heeft tijdens de behandeling van het voorstel van het college inzake ‘Van de Straat’ 
(RIS298871) op 15 februari 2018 de door de raadsleden de heren Kraft van Ermel, Balster, Kapteins en 
Grinwis en de dames Faïd, Drost en Waanders ingediende motie ‘Verbeteringen CCP’ (RIS299166) 
aangenomen.  
 
De motie luidt als volgt: 
 
Constaterende dat: 
• het Centraal Coördinatie Punt (CCP), waar daklozen zich moeten melden voor het  

aanvragen van een zorgpas alvorens zij gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld de  
nachtopvang, zich bevindt aan de Binckhorstlaan 119 en het daklozenloket aldaar beperkte  
openingstijden kent (11.00-14.00 uur) en dit tot wachttijden leidt; 

• de afstand tussen de nachtopvang aan De La Reyweg 530 en het CCP bijna 5 kilometer 
bedraagt en tussen de nachtopvang aan de Zilverstraat 40 en het CCP 7 kilometer; 

• daklozen éénmalig zonder zorgpas toegang hebben tot de nachtopvang als zij zich daar melden, 
maar dat zij zich de dag erna wel moeten melden bij het CCP. 

 
Overwegende dat: 
• er bij de nachtopvang geen mogelijkheid is deze personen vooruit te melden bij het CCP en  

dat uit interviews met ketenpartners blijkt dat instellingen ook geen terugkoppeling krijgen  
of personen zich daadwerkelijk bij het CCP hebben gemeld; 

• aanbieders aangeven dat mensen vanwege deze gang van zaken uit het zicht raken; 
• het ook voor zwakkere cliënten fysiek beter te doen is en de kans op zorgmijden kleiner zou zijn 

als de afstand tussen het CCP en de nachtopvang korter is, dan wel op één plek gecentreerd is; 
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Verzoekt het college: 
• op zoek te gaan naar een alternatieve locatie voor het CCP - in ieder geval voor de afdeling  

die de zorgpassen verstrekt - waarbij rekening wordt gehouden met de reisafstand (te voet) 
naar de nachtopvang aan De La Reyweg en overige nachtopvang; 

• om in gesprek met de ketenpartners de openingstijden van het CCP uit te breiden (bijvoorbeeld 
naar 9.00-17.00 uur) en de communicatie tussen aanbieders en CCP te verbeteren. 

 
Deze motie is, tezamen met een aantal andere ingediende moties over de Maatschappelijke Opvang, 
afgedaan in het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang bij de brief aan de commissie Samenleving 
met RIS nummer 301432.  
 
Het college wil gehoor geven aan de wens van de cliënten, maar ook van de medewerkers van het 
daklozenloket, om het loket op een centrale en makkelijk bereikbare plek in de stad te geven. De 
huidige locatie en de inrichting van het Daklozenloket dragen niet bij aan de open en gastvrije sfeer. 
Het college streeft daarom naar een plek waar maatwerk en vertrouwen worden geboden en ervaren.  
 
Voor een verdere inhoudelijke afdoening van deze motie verwijs ik daarom naar dit Plan van Aanpak.  
 
Het college beschouwt hiermee de motie als afgedaan.  
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
Peter Hennephof Pauline Krikke 
 
 


