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Geachte voorzitter, 
 
Uw raad heeft in de gemeenteraadsvergadering van 17 oktober 2019 de door het gemeenteraadslid de 
heer Grinwis ingediende motie ‘Extra snel kluisjes realiseren’(RIS303777) aangenomen. De gemeente 
is bezig met het vinden van een passende locatie. Hierbij worden meerdere locaties en partijen in de 
stad betrokken. 
 
Constaterende, dat:  

• er onder dak- en thuislozen een grote behoefte is aan kluisjes om hun schamele bezittingen te 
kunnen herbergen;  

• de wethouder SAM in de commissievergadering van 26 september jl. heeft aangegeven dat er 
naast de huidige 30 kluisjes bij Reakt er 75 kluisjes zullen komen bij het Daklozenloket 
wanneer deze verhuisd is;  

 
Overwegende, dat:  

• er nog geen zicht is op een nieuwe locatie voor het Daklozenloket;  
 
Verzoekt het college:  

• onder dak- en thuislozen te onderzoeken wat de precieze behoefte is aan kluisjes c.q. 
stallingsmogelijkheden van bezittingen;  

• de toegezegde 75 kluisjes zo snel als mogelijk op een voor de hand liggende locatie te 
realiseren, zo nodig verspreid over diverse locaties,  

 
Wij delen de mening dat er een behoefte is aan kluisjes voor de daklozen. Dit blijkt echter niet zo 
eenvoudig te realiseren. Momenteel zijn er kluisjes bij Reakt aan de Jupiterkade. Reakt is bereid om in 
samenspraak met de gemeente het aantal kluisjes uit te breiden. Reakt zal de locatie op de Binckhorst 
echter verlaten en is op zoek naar een nieuwe locatie. Zodra de nieuwe locatie bekend is, gaan we met 
Reakt de gewenste uitbreiding van het aantal kluisjes bespreken. Ook moet er goed worden nagedacht 
over een systeem om deze kluisjes op een goede manier te beheren.  
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Daarnaast wordt er gekeken of het nodig, mogelijk en wenselijk is om op de nieuwe locatie van het 
daklozenloket kluisjes te realiseren, of dat er andere (beter geschikte) locaties zijn binnen 
gemeentelijke panden om kluisjes te realiseren. 
 
Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris a.i., de wnd. burgemeester, 
 
Ilma Merx Johan Remkes 
 
 


