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Aan de voorzitter van de gemeenteraad, 

  

In het Algemeen Dagblad van donderdag 28 mei 2020 (zie onder) was te lezen hoe de daklozen die in 

de hotels op Scheveningen verblijven vanwege de coronacrisis, de komende tijd - nu ook het toerisme 

weer aantrekt - al dan niet worden gehuisvest. Met stijgende zorg, zo niet buikpijn, heeft de 

ChristenUnie/SGP-fractie hiervan kennis genomen. Om deze reden en om meer helderheid te krijgen 

over de opvang én huisvesting van dak- en thuislozen stelt Pieter Grinwis, overeenkomstig art. 30 van 

het Reglement van orde, de volgende vragen: 

 

1. Klopt het dat er van de huidige groep van 94 dak- en thuislozen in hotel Andante er 60 

verhuizen naar hotel Bella Vista en er 24 in Andante blijven? Wat gebeurt er met de overige 10 

personen? Klopt het dat dit een groep van 10 jongeren betreft, die moeten verhuizen naar de 

locatie van het Leger des Heils aan de Binckhorstlaan? 

2. Waar verhuizen de circa 40 daklozen - met vooral een Midden- of Oost-Europese achtergrond 

- naartoe die tot nog toe in Bella Vista verbleven? Klopt het dat een aantal van hen is 

overgebracht naar het easyHotel in de Parkstraat? Zo ja, hoeveel, voor welke termijn, onder 

welke voorwaarden en met welke begeleiding? En indien niet alle daklozen uit Bella Vista nu 

in het easyHotel verblijven, waar verblijven de anderen dan nu? Toch niet op straat? En zo ja, 

acht u dit een verantwoorde oplossing? Of is een deel van deze daklozen teruggekeerd naar het 

land van herkomst? Graag een helder antwoord op al deze vragen. 

3. In het artikel wordt vermeld dat het een tijdelijke oplossing is. Tot wanneer kunnen de 60 

daklozen in Bella Vista verblijven? En de 24 in Andante? En de daklozen in Teleport? En in het 

easyHotel? Is het een optie om het ‘coronadorp’ bij het ADO-stadion te gaan gebruiken voor 

het huisvesten van niet zieke daklozen? Welke andere mogelijkheden zijn er om - nadat ook in 

Bella Vista en andere hotels geen plek meer is - de daklozen te huisvesten?  

 

Het artikel eindigt met een citaat van de regiodirecteur van het Leger des Heils, waarin hij zegt dat 

het moeilijk is de 60 deelnemers los te laten en niet meer de zorg te kunnen bieden die ze nodig 

hebben.  

 

4. Krijgen de daklozen in Bella Vista geen zorg en begeleiding meer van het Leger des Heils? Zo 

nee, door wie worden deze daklozen wel begeleid? Wat wordt er gedaan om deze mensen te 

begeleiden en zo de veiligheid op Scheveningen te kunnen waarborgen? Het is toch niet zo dat 

er alleen beveiliging is en geen begeleiding voor deze 60 mensen? En zo ja, dan is dat toch 

dubbel onverstandig en onbarmhartig, zowel voor de daklozen zelf als voor de bewoners in de 

buurt van Bella Vista? En als u dat anders ziet, kunt u dat standpunt dan onderbouwen? 

 

Tijdens de coronacrisis werd dat wat onzichtbaar was, zichtbaar. Er hebben zich meer daklozen 

gemeld dan voorheen en daarmee is het aantal ‘zichtbare’ daklozen in Den Haag gestegen.  

 

5. Hoeveel daklozen staan er momenteel op de wachtlijst? Welke maatregelen worden er 

getroffen om ten minste het aantal plekken in de maatschappelijke opvang te vergroten? Het 

aantal beschikbare plekken in de noodopvang/maatschappelijke opvang was voor de 



coronacrisis uitbrak immers al veel te klein. En door de coronamaatregelen - niet slapen in 

slaapzalen, 1,5 meter afstand - is het aantal plekken in de aloude opvanglocaties verminderd. 

Hotels bieden nu tijdelijk soelaas, maar als deze oplossing binnenkort wegvalt, is er dan in de 

tussentijd gewerkt aan voldoende maatschappelijke opvang, die tevens voldoet aan de eisen 

die het coronavirus met zich meebrengt? 

 

Uiteindelijk is meer maatschappelijke opvang natuurlijk niet de oplossing: er moeten voldoende 

goedkope woningen zijn waar daklozen naar kunnen doorstromen. Dat stokt al jaren en zeker het 

afgelopen jaar, waardoor er veel daklozen zijn - die al maanden gereed staan om weer zelfstandig 

hun levensdraad op te pakken - die maar geen sociale huurwoning krijgen toegewezen. 

 

6. Herinnert u zich motie Q6 van de raadsvergadering van 13 mei jl. en uw bejegening daarvan 

(https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/8733013/1/Q_6_CU-

SGP_Een_dak_voor_iedereen_ook_na_de_coronacrisis)? Hoever bent u inmiddels met het 

treffen van onorthodoxe maatregelen om deze groep te huisvesten, zoals het realiseren van 

tiny houses, porto cabins of andere vormen van semi-permanente huisvesting? Zo moeilijk 

kan het toch niet zijn om enkele tijdelijke braakliggende terreinen beschikbaar te stellen voor 

tijdelijke - 3 à 5 jaar - huisvesting en deze binnen een enkele maand te realiseren, mits de 

politieke wil er is? Is die politieke wil er bij u/het college? En zo ja, waarom duurt het dan zo 

lang?  

 

7. Op welke manier en met hoeveel urgentie wordt in de zoektocht naar permanente huisvesting 

van daklozen samengewerkt met regiogemeenten en het Rijk? En met zorgaanbieders en 

brancheorganisaties? In hoeverre wordt daarbij gekeken en in de leer gegaan bij gemeenten 

met een beter beleid voor de opvang en huisvesting van daklozen, zoals Amsterdam en 

Utrecht? 

 

Begin juni presenteert staatssecretaris Blokhuis zijn plan van aanpak tegen dakloosheid.  

 

8. Is het college bereid om de raad snel te informeren over de (financiële) impact en 

mogelijkheden die dit actieplan biedt voor onze stad?  

 

9. Is het college, gelet op de urgentie van een goede opvang en huisvesting van daklozen, bereid 

de vragen zonder uitstel te beantwoorden? Is het college bereid om daarbij een afschrift van 

zijn reactie op het recente schrijven van het Leger des Heils met als onderwerp “Ernstige 

zorgen over daklozenproblematiek” te voegen? 

 

 

Pieter Grinwis 

ChristenUnie/SGP 

  

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/8733013/1/Q_6_CU-SGP_Een_dak_voor_iedereen_ook_na_de_coronacrisis
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Badgasten en daklozen in één 
hotel in Scheveningen 
Badgasten en daklozen gaan een hotel in Scheveningen delen. In aparte gebouwen. 

Zestig daklozen verhuizen daarom naar een ander hotel.  

Zo’n negentig daklozen worden sinds eind maart onder begeleiding van het Leger 
des Heils opgevangen in Hotel Andante in Scheveningen. Dé oplossing in deze 
coronatijd waarin iedereen zo veel mogelijk moet thuisblijven, want dat is onmogelijk 
als je geen huis hebt.   

Met de verruiming van de corona-maatregelen wil het hotel gaan opstarten voor 
toeristen. Zestig dakloze gasten verhuizen daarom naar het nabij gelegen Bella Vista 
Hotel. De gemeente begeleidt daar al meer daklozen.   

Het verblijf voor 24 deelnemers wordt, om het 
risico op besmetting te voorkomen, verlengd in 
Andante 
woordvoerder van het Leger des Heils 
Het gaat om een tijdelijke oplossing, zegt de woordvoerder van het Leger des Heils, 
die tot stand is gekomen in overleg met het hotel en de gemeente. ,,Het verblijf voor 
24 deelnemers wordt, om het risico op besmetting te voorkomen, verlengd in 
Andante”, zegt een woordvoerder van het Leger des Heils. ,,De toren van het hotel is 
voor de badgasten. In de villa die er bij staat op het terrein blijven wij logeren.”  

Bert van de Haar, regiodirecteur van het Leger des Heils is ‘dankbaar’. ,,Tegelijkertijd 
is het moeilijk om de andere zestig deelnemers die verhuizen naar het Bella Vista 
Hotel los te laten en niet meer de zorg te kunnen bieden die ze nodig hebben.” 

 


