Van: SP-fractie in de gemeenteraad van Arnhem
Aan: het college van B&W van de gemeente Arnhem
Betreft: schriftelijke vragen conform art. 44 rvo
Onderwerp: aanvullende vragen onderzoek onder daklozen.

Arnhem, 14 oktober 2019

Geachte voorzitter,

Vandaag verscheen onder de kop ‘Geen extra opvang op zondag voor daklozen’ een artikel in
dagblad de Gelderlander over het onderzoek over daklozen, waar de SP-fractie 13 oktober
vragen over stelde.1 Hierbij stelt de SP-fractie de volgende aanvullende vragen:

1. Wat is de reactie van het college op het bericht?

2. Herinnert het college zich de raadsbrief van 11 oktober jl. waarin het college schreef; ‘Uit
het onderzoek is niet de behoefte naar een inloop op zondag naar voren gekomen. Wel
worden er andere suggesties gedaan waar wij, na beraadslaging, bij u op terugkomen.’?
Herinnert het college zich dat het de raad (dus ook) nog geen raadsvoorstel deed
toekomen?

3. Waarom zegt de wethouder in de krant wat anders dan het college in de raadsbrief
schrijft? En waarom doet het college bij monde van wethouder Louwers in de krant wel
een voorstel, namelijk ‘Ik wil opvangplekken beter bekendmaken zodat mensen minder
lang hoeven te zoeken’? Graag toelichten.

4. Mag de raad hieruit concluderen dat het college haar beraadslagingen geheel of
gedeeltelijk heeft voltooid? Zo ja, waarom moet de raad daarover in de krant lezen en
heeft het college de raad hierover nog niet geïnformeerd? Zo nee, wat is dan de waarde
van de mededeling van wethouder Louwers?

5.

1

Mogen wij ervan uit gaan dat de vragen die de SP-fractie 13 oktober jl. stelde per
ommegaande worden beantwoord? Zo nee, waarom niet? Moet de raad voortaan
persvragen stellen aangezien die kennelijk wel direct beantwoord worden? Graag
toelichten.

‘Geen extra opvang op zondag voor daklozen’ Gelderlander 13 oktober 2019

6. Herinnert het college zich de antwoorden aan de raad van 20 augustus jl. gaf op de
schriftelijke vragen van de SP-fractie van 23 juli jl. over Ecovrede2, waarin het college
schrijft dat Ecovrede geen subsidie ontvangt van de gemeente en waarin het college
daarnaast schrijft dat het college geen zicht heeft op de precieze activiteiten die
Ecovrede verricht3?

7. Hoe rijmt het college bovenstaande met het feit dat het onderzoek van Bureau Beke laat
zien dat Ecovrede voor een belangrijk deel verantwoordelijk is voor de dagbesteding van
dak- en thuislozen in onze stad, namelijk van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur ’s
morgens tot 16.00 uur ’s middags, waarbij Ecovrede op maandag tot en met vrijdag van 9
uur tot 10 uur en maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 13.30 uur tot 16.30 uur
zelfs de enige voorziening is waar daklozen voor dagbesteding terecht kunnen?4

8. Als het college Ecovrede laat barsten5, welke kosten zal de gemeente dan bij benadering
moeten maken als zij de gevallen gaten in het aanbod van dagbesteding geheel wenst
aan te vullen?

9. Heeft het college dit kostenaspect betrokken bij de uitvoering van de motie ‘Stichting
Ecovrede niet laten barsten!’ (19M108) zoals aangenomen door uw raad op 25 september
jl.?6 Is het college voornemens om deze gaten in de dagbesteding van daklozen gewoon
te laten vallen? Graag beantwoorden met een helder ‘ja’ of ‘nee’. Indien het college dit
niet voornemens is, wat gaat het college dan doen om te voorkomen dat dit gaat
gebeuren? Graag toelichten.

10. Is het college bereid deze vragen te beantwoorden in de gestelde volgorde en niet te
clusteren?

De leden van de SP-fractie kijken uit naar de spoedige beantwoording van deze vragen.

Hoogachtend,
G Elfrink
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A Cetintas

S Dobbe
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