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16 november 2020 
 
Met betrekking tot Coronamaatregelen dak- en thuislozen 
 
 
Geachte leden van de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
 
Aanstaande donderdag staat tijdens het notaoverleg GGZ / Toegang tot de Wlz voor ggz-
cliënten / Personen met verward gedrag / Maatschappelijke opvang / Suïcidepreventie de 
voortgangsrapportage beschermd wonen en maatschappelijke opvang onder punt 28 op de 
agenda. In de brief van de Regering aan de Kamer 29325-121 d.d. 4 juni 2020 worden de 
maatregelen in het kader van Corona besproken. Graag brengen wij de volgende zaken onder 
uw aandacht met het verzoek dit te agenderen tijdens het notaoverleg. 
 
Recent zijn nieuwe maatregelen aangekondigd in de strijd tegen het Covid-19 virus. Eén van 
deze maatregelen betreft groepsgroottes in binnenruimtes. Wij hebben vragen bij de keuze 
om dak- en thuisloze mensen uit te sluiten van de eis van beperkte groepsgroottes in 
binnenruimtes, en met name, de ruimtes die gebruikt worden voor het opvangen van dak- en 
thuisloze mensen. Bovendien maken wij ons zorgen over de beperkte mate waarin de impact 
van maatregelen op dak- en thuisloze mensen mee wordt genomen in de keuze van 
maatregelen en de argumentatie daarvan.  
 
In beginsel geldt, afhankelijk van het soort evenement, een beperkte groepsgrootte van 20 of 
30 mensen. De ratio achter dit besluit is helder. Grotere groepen betekenen een grotere kans 
op verspreiding, met name in binnenruimtes. Daarnaast is het moeilijker de anderhalve meter 
regel te respecteren. Het valt ons echter op dat deze algemene regel niet geldt voor de 
(Maatschappelijke) Opvang voor dak- en thuisloze mensen. Wij vragen ons nadrukkelijk af 
waarom deze niet geldt voor dak- en thuisloze mensen in de (maatschappelijke) opvang. Des 
te meer omdat het hier groepen mensen betreft die qua gezondheid vaak extra kwetsbaar 
zijn. 
 
Bij eerdere maatregelen ter bestrijding van het virus zijn nadere richtlijnen afgekondigd door 
het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. De algemene maatregelen hadden 
doorgaans een andere impact op groepen dak- en thuisloze mensen. Denk bijvoorbeeld aan 
het algemene advies om zoveel mogelijk thuis te blijven. Dit is onmogelijk voor iemand die 
geen thuis heeft. Algemene maatregelen hielden en houden nauwelijks rekening met de 
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impact op deze groep mensen in kwetsbare situaties. Aparte richtlijnen van het Ministerie 
van VWS verduidelijken hoe maatregelen moeten worden vertaald naar dak- en thuisloze 
mensen. Hoewel we graag zouden willen zien dat in de algemene maatregelen veel meer 
rekening wordt gehouden met de impact op dak- en thuisloze mensen, waarderen we de 
extra richtlijnen van het Ministerie tot nu toe. Tot nu toe, omdat ook de extra richtlijnen geen 
antwoord geven op onze vraag, namelijk waarom groepsgrootten in binnenruimten voor dak- 
en thuisloze mensen niet verder zijn beperkt. 
 
Wij maken ons zorgen om dit onderscheid. Ten eerste, omdat we ons zorgen maken over de 
impact op de gezondheid van dak- en thuisloze mensen. Als de beperkende maatregelen voor 
groepsgrootten zijn ingegeven door zorgen over gezondheid dan zouden die zorgen zich ook 
moeten strekken tot dak- en thuisloze mensen. Ten tweede, omdat het een signaal is dat dak- 
en thuisloze mensen kennelijk een aparte categorie mensen betreft die dus ook anders 
behandeld kan worden. Dat kan worden gezien als handelen op basis van stereotypen, 
hetgeen het stigma dat toch al rust op dak- en thuisloosheid verder versterkt. Een 
uitzondering bovendien, die mensen een gevoel geeft dat zij als mens minder waard zijn. Dat 
kan niet de bedoeling zijn. 
 
Onze vraag is daarom welke argumentatie er is om dak- en thuisloze mensen in 
binnenruimten anders te behandelen dan andere groepen mensen die samen (willen) komen 
in binnenruimten?  
 
Dit soort vragen en constatering zouden bovendien niet noodzakelijk hoeven zijn twee 
weken, en eerder al na 10 oktober, na de invoering van nieuwe richtlijnen op 5 november jl.. 
In het ontwikkelen van de richtlijnen zou, wat ons betreft, veel beter na moeten worden 
gegaan welke impact maatregelen op dak- en thuisloze mensen hebben. Dan kan er in de 
maatregelen rekening mee worden gehouden en/of beter beargumenteerd worden waarom 
iets wel en niet van toepassing is op deze groep. Hierbij zou het betrekken van regionale 
cliëntenorganisaties bij het maken van regionale afspraken en vormgeven van de noodopvang 
een bijdrage kunnen betekenen. Ook zou er een regionale uitvraag komen (bij gemeenten en 
opvanginstellingen) waarin ook cliëntenorganisaties betrokken zouden worden, waarover  
nog geen nadere informatie is gegeven. 
 
Op 3 november zijn aanvullende Corona maatregelen aangekondigd waarin iedereen werd 
opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven. Het was goed dat het Ministerie van VWS de 
gemeenten opriep de (nacht)opvang ook open te stellen voor niet-rechthebbende dakloze 
mensen en ervoor te zorgen dat dakloze mensen overdag naar binnen kunnen om warm te 
worden, voor hun sanitaire behoeften en om een maaltijd te nuttigen. Deze oproep was in 
eerste instantie 2 weken geldig, tot en met 18 november. De oproep leidde er toe dat 
verschillende opvanglocaties zijn open gesteld, waar in grote mate gebruik van werd 
gemaakt. In sommige steden, zoals Den Haag, was er niet genoeg plek in de opvang en was 
de opvang met 120 plekken al snel vol. Sinds afgelopen vrijdag werden verschillende mensen 
de deur gewezen (oplopend tot een getal van enkele tientallen) wat aantoont hoe groot de 
behoefte is voor deze noodopvang. Graag bepleiten wij dan ook om in lijn met de unaniem 
aangenomen motie in de tweede kamer van Klaver en Segers van 4 juni over afspraken met 
gemeenten over opvang voor dak- en thuislozen om iedereen die, niet alleen tijdens de 



Coronapieken maar gedurende het gehele jaar recht op opvang heeft, ook daadwerkelijk 
op te vangen en de gemeente daarbij te ondersteunen.  
 
 
Concrete vragen voor de  Staatssecretaris: 
 
 Kunt u aangeven waarom en op basis waarvan de opvang van dak- en thuisloze 

mensen is uitgesloten van de eis van groepsgrootte in binnenruimten?  
 
 In welke mate wordt de impact van maatregelen op dak- en thuisloze mensen 

meegenomen in het algemene beleid gericht op het beperken van de impact van het 
virus? Kunt u aangeven hoe u ervoor zorgt dat de impact niet onevenredig groot is 
waardoor in feite een bepaalde mate van ongelijke behandeling ontstaat? 

 
 Kunt u uitleggen hoe u uitvoering gaat geven aan de unaniem aangenomen motie van 

Klaver en Segers met betrekking tot het ondersteunen van gemeenten bij het 
daadwerkelijk opvangen van dak- en thuislozen die de laatste twee weken zijn 
opgevangen tijdens de tweede Coronapiek maar gedurende het gehele jaar recht 
hebben op opvang.  

 
 
Heeft u additionele vragen met betrekking tot deze brief kunt u contact opnemen met: 
 
Stichting Werkplaats COMO 
 
Edo Paardekooper Overman: 06-14291535  
Marlies Filbri: 06-43833590 
 
mail: info@werkplaatscomo.nl   
web: www.werkplaatscomo.nl  
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