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Den Haag, 23 april 2015 

Aan de voorzitter van de Haagse Gemeenteraad, 

Sinds 22 december 2014 voorziet Den Haag in een zogenoemde BedBadBrood 
voorziening (BBB) voor mensen die zelf geen alternatieven kunnen vinden voor 
onderdak. Op 18 februari jl. werden wij door het college geïnformeerd over de 
openstelling tot 31 mei 2015 (RIS 280893) en op 14 april  2015 (RIS 281934) over de 
instelling van een toegangsbeleid.   
 
Onder verwijzing naar artikel 30 van het reglement van orde stellen wij de volgende 
vragen aan het college: 

Uit de brief van het college d.d. 18 februari 2015 (RIS 280893):  
 
“Gebruikers van de BBB zijn mensen die illegaal in Nederland verblijven, uitgeprocedeerde 
asielzoekers, Moe-landers en mensen met een Nederlandse nationaliteit. Een groep hoort 
thuis in de reguliere opvangvoorzieningen; deze groep wordt doorverwezen. 
De aankomende maanden zal er meer duidelijkheid moeten komen over de doelgroepen.” 
 

1. Klopt het dat er in de BBB mensen verblijven die legaal in Nederland zijn, 
afkomstig uit Azië, Amerika, Afrika en Schengenlanden, zoals Portugal, Italië en 
Griekenland? Om hoeveel mensen gaat het hier? 

 
2. Wat is de reden dat deze mensen in de BBB verblijven en geen alternatieven 

kunnen vinden? Is dit aan de mensen zelf gevraagd? 
 

3. Wat is er sinds 22 december 2014 ondernomen om deze mensen te begeleiden 
naar een situatie met betere vooruitzichten? Als er niets is ondernomen, waarom 
niet? 

 
4. De mensen met een Nederlandse nationaliteit horen thuis in de reguliere 

voorzieningen, maar waar moeten zij heen als zij daar geschorst zijn of als de 
reguliere voorzieningen om redenen niet geschikt voor hen zijn? 

 
Voor EU-arbeidsmigranten heeft de gemeente Den Haag samen met de Poolse stichting 
Barka en IDHEM het Perspectywa project ingericht. Stichting Barka helpt bij de 
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terugkeer naar het land van herkomst. Dat gebeurt met een zorgtraject of opvang daar, 
gericht op zo zelfstandig mogelijk wonen en werken. EU-arbeidsmigranten die nog wel 
perspectief hebben in Den Haag volgen via IDHEM een apart traject. Volgens onze laatste 
informatie (eind maart) verbleven er in de BBB 30 Polen en 11 Bulgaren. In de brief van 
het college (RIS 281934) wordt gesteld dat er zorgtrajecten voor hen beschikbaar zijn. 
 

5. Bedoelt het college met zorgprojecten het Perspectywa project? 
 

6. Kan het college aangeven hoe succesvol de Poolse stichting Barka is met het 
terugleiden van Bulgaren naar hun thuisland? 

 
Volgens onze informatie ging het eind maart om 41 mensen uit Polen en Bulgarije en 
beschikt het Perspectywa-project over 10 bedden. Zelfs al zouden al deze bedden 
gebruikt worden, dan zijn er nog steeds 31 mensen zonder opvang. In de brief wordt 
gesuggereerd dat mensen terug zullen gaan naar hun voormalige huisvesting, zoals 
logeeradressen. Dit impliceert dat mensen die een logeeradres hebben er voor kiezen 
om in een zaal met 120 anderen, w.o. verslaafden en mensen met psychiatrische 
problemen, in een stapelbed te slapen om vervolgens ’s morgens weer de straat op 
gestuurd te worden. 
 

7. Waarop is de stelling dat mensen terugkeren naar hun voormalige huisvesting 
gebaseerd? 
 

In de brief van het college (RIS 281934) lezen wij: 
 
“Uit de cijfers kunnen we concluderen dat het gebruikersaantal van de BBB in de maand 
maart is verdubbeld van 60 naar 120.” 
 
Volgens onze informatie is het aantal mensen in de BBB geleidelijk toegenomen, van nog 
geen 20 bij de start, tot ca. 120 in april. De laatste drie weken van februari sliepen er 
gemiddeld 96 mensen, wat in maart opliep naar 112 in de nacht van 26 op 27 maart. 
Een zelfde geleidelijke toename zagen we ook twee jaar geleden, toen tijdens een zeer 
koude winter de winterregeling (nachtopvang op de Zilverstraat) meer dan 70 dagen 
van kracht was. Vooral door mond-op-mond reclame in de stad raken mensen op de 
hoogte van deze nachtopvang. 
 

8. Kan het college het verschil verklaren tussen onze bevindingen en die van het 
college m.b.t. de groei van de aantallen? 

 
In de brief (RIS 281934) lezen wij ook:  
 
“Eind maart bleek ook de aanzuigende werking uit andere steden flink zichtbaar.” 
 

9. Om hoeveel mensen uit andere steden gaat het hier en hoe is de herkomst van 
deze mensen vastgesteld? 

 
Arbeidsmigranten komen ons inziens naar Nederland om te werken en geld te 
verdienen; omdat zij hier betere economische vooruitzichten denken te hebben dan in 
hun thuisland. Logischerwijs zullen zij vooral op zoek zijn naar werk en dus vooral naar 
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plaatsen gaan waar de kans op werk het grootste is. Er wordt nu een aanzuigende 
werking verondersteld, alsof de arbeidsmigranten hier vooral gebruik willen maken van 
de BBB en het vinden van werk daaraan ondergeschikt is. 
 

10. Heeft het college harde aanwijzingen dat arbeidsmigranten naar Den Haag 
komen met als reden om van de BBB gebruik te maken? Zo ja, welke 
aanwijzingen zijn er? 

 
Uit de brief (RIS 281934):  
 
“Tevens zien we dat de bezetting van de nachtopvang van de Kesslerstichting en het Leger 
des Heils veel lager is dan voorheen.” 
 

11. Wat zijn de bezettingscijfers in deze voorzieningen in oktober, november 2014 en 
maart en april 2015? 

 
In 2014 werden er regelmatig mensen weggestuurd bij de nachtopvang van de 
Kesslerstichting, omdat deze voorziening vol was. Niet zelden ging het om meer dan 10 
mensen, mensen met een zorgpas en recht op nachtopvang. In de nacht van 14 op 15 
april 2015 waren de 100 bedden van de Kesslerstichting bezet. 
 
Het college zegt zich zorgen te maken om mensen die in de BBB verblijven en niet naar 
de nachtopvang van de Kesslerstichting en Leger des Heils gaan en stelt in brief RIS 
281934 dat met de huidige maatregelen wordt bereikt dat mensen die zorg nodig 
hebben toegang hebben tot de juiste voorzieningen die voor hen zijn ingericht. Volgens 
het plan van Aanpak werkgroep BBB worden Nederlanders en gelijke rechthebbenden 
(en recht op voorzieningen) doorverwezen naar de MO-keten. 
 

12. Betekent dit dat bij de reguliere voorzieningen de capaciteit voldoende is? Zal 
iedereen die zich daar vervoegt en rechthebbend is ook worden opgevangen? Zo 
nee, waarom niet?  
 

13. Betekent dit dat voor iedereen passend zorgaanbod zal worden gerealiseerd? Zo 
nee, waarom niet? 

 
14. Geldt dit ook voor mensen die geschorst zijn, meestal voor problemen waarvoor 

zij zich juist melden bij de hulpverlening (vaak ook jongeren)? Zo nee, waarom 
niet? 

 
15. Geldt dit ook voor mensen die al jaren bekend zijn bij de hulpverlening en geen 

gebruik maken van de aangeboden trajecten omdat zij daar vaak vanwege zeer 
complexe problemen niet in passen? Zo nee, waarom niet? 

 
16. Als er (nog) geen opvang voor hen is, welke alternatieven hebben zij dan? 

 
Volgens het plan van Aanpak werkgroep BBB wordt aan mensen die zich niet willen 
identificeren de toegang geweigerd. 
 

17. Geldt dit ook voor mensen die zich niet kunnen identificeren? Zo ja, waarom? 
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Volgens onze informatie wordt de dagopvang van het Perspectywa-project per 1 mei 
gesloten.  Terwijl vanaf 22 april een flinke groep Moe-landers geen gebruik meer kan 
maken van de BBB en daardoor aangewezen zal zijn op bad en brood van het 
Perspectywa project die juist daar wordt geboden. 
 

18. Is de gemeente bereid om onder deze omstandigheden de sluiting van de 
dagopvang van Perspectywa uit te stellen, bijvoorbeeld tot 1 juli, zodat deze 
mensen de gelegenheid krijgen om alternatieven te organiseren? 

 
Uit de brief van het college (RIS 281934):  
 
“Alle partijen die betrokken zijn bij de BBB -Leger des Heils, Schroeder, Barka, IDHEM, CCP, 
Politie en OOV- adviseren een toegangsbeleid in te stellen.” 
 

19. Is ook bij de gebruikers van de BBB nagevraagd waarom zij daar verblijven? Zo 
ja, wat gaven zij op als reden voor hun verblijf? Zo nee, waarom niet? 
 

20. Is er al zicht op de kosten van de BBB-voorziening die tot nu toe zijn gemaakt?  
 

21. Heeft het college een inschatting gemaakt van de kosten voor de samenleving als 
de genoemde groepen weer naar buiten gaan en geen adequate opvang meer 
kunnen vinden: overlast, crimineel gedrag, detentie? Zo nee, waarom niet? 
 

 
 
 
Hartelijke groet,  
 
 
 
 
Peter Bos    Martijn Balster 
Haagse Stadspartij   Partij van de Arbeid 


