
Rotterdam, 12 mei 2020. 20bb005452

Onderwerp:
Beantwoording van de schríftelijke vragen van het raadslid P.J.H.D. Verkoelen (50PLUS) 
over Woningnood voor daklozen en huurders.

Portefeuillehouder: S A. Kurvers

Aan de Gemeenteraad.

Op 26 maart 2020 stelde P.J.H.D. Verkoelen (50PLUS) ons schríftelijke vragen over 
Woningnood voor daklozen en huurders. (20bb3998)

Inleidend wordt gesteld:
“Het coronavirus heeft bikkelhard toegeslagen in de samenleving, in de straten, de 
wijken, de steden, in Nederland, in Europa, in de wereld.
Eindelijk na een moeizame aanloop zijn de maatregelen die genomen worden 
overduidelijk: Mensen moeten binnenblijven of in ieder geval zoveel mogelijk als kan 
en mensen moeten een minimale afstand van 1,5 meter tot elkaar houden om elkaar 
niet te besmetten.

Door de coronacrişis mag ook niemand op straat belanden. Daarom hebben minister 
van Veldhoven van Milieu en Wonen en de verhuurdersorganisaties en 
brancheverenigingen (Aedes, IVBN, Kences, Vastgoed Belang) samen afspraken1 
gemaakt om nu geen huisuitzettingen te doen. De minister komt met een spoedwet om 
tijdelijke huurcontracten te verlengen voor een tijdelijke periode tijdens deze 
coronacrisis. De Woonbond en de LSVb ondersteunen dit. In aansluiting op dit 
statement hebben leegstandbeheerders in een eigen verklaring aangegeven hoe ze 
omgaan met hun bewoners in deze crisistijd. Voor huurders die ondanks die 
maatregelen niet de maandelijkse huur kunnen betalen, spannen verhuurders zich in 
om maatwerk te leveren.”

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
50PLUS Rotterdam wil graag op de kortst mogelijke termijn van het college van 
B&W weten hoe deze afspraken in Rotterdam geïmplementeerd gaan worden?

Vraag 2:
Gaat het college van B&W deze afspraken tussen minister en marktpartijen 
controleren en handhaven in Rotterdam?

1 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/26/geen-huisuitzettingen-en-verlenging-tijdelijke-huurcontracten
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Antwoord op de vragen 1 en 2:
Wij sluiten voor de implementatie en handhaving van de afspraken, die minister van 
Veldhoven met verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen heeft gemaakt, aan bij 
de landelijke uitwerking. Een al bestaande werkwijze is die van het convenant Meldpunt 
Preventie Huisuitzettingen (MPH). Dit convenant betreft een samenwerking tussen de 
gemeente en alle Rotterdamse corporaties, met als doel huisuitzetting vanwege 
huurschulden te voorkomen. Hiermee kunnen de aangesloten woningcorporaties een 
verzoek tot bemiddeling bij de gemeente indienen voor een bestaande huurschuld. 
Daarnaast zijn wij in gesprek met woningcorporaties en particuliere verhuurders over de 
gevolgen van de coronacrisis en de maatregelen die genomen worden om huurders te 
helpen (zie ook de beantwoording van de schríftelijke vragen over Huurverlof bij 
wegvallende inkomsten (20bb3899)). De komende periode voeren wij regelmatig 
gesprekken met woningverhuurders over de ontwikkeling van de huurbetaling. De 
uitkomst van deze gesprekken koppelen we terug aan het ministerie van BZK. Als er 
veranderingen optreden in de omstandigheden zullen we passende, aanvullende 
maatregelen nemen.

Voorts wordt gesteld:
“Verder blijft het Leger des Heils aandacht vragen voor onze daklozen2. In Nederland 
zijn er zo’n 40.000 daklozen waarvan een groot deel zich in Rotterdam (een van 
Neerlands armste steden) bevindt. Voor deze doelgroep is gewoonweg onmogelijk om 
binnen te blijven en daarmee behoren ze in deze tijden van coronacrisis tot een van de 
meest kwetsbare groeperingen. Het Leger schreeuwt om plekken en ruimtes voor deze 
groep mensen. 50PLUS Rotterdam wil graag het college van B&W erop wijzen dat de 
afgelopen 2 jaar er heel veel inzet is gepleegd door Vestia in samenspraak met de 
gemeente om de woningen in Tweebosbuurt leeg te halen. Op dit moment zijn er van 
de ca. 600 woningen die gesloopt moeten worden zeker zo’n 300 tot 400 woningen 
leeg. Nog net voor de coronacrisis is er heel veel inzet gepleegd om krakers uit een 
paar leegstaande woningen te verwijderen.
Deze coronacrisis maakt alles anders en 50PLUS Rotterdam heeft daarom de 
volgende vraag aan het college van B&W:”

Vraag 3:
Kan het college van B&W gezien het gegeven dat er in de Tweebosbuurt 
minstens 300 tot 400 woningen in behoorlijke bewoonbare staat beschikbaar 
zijn, druk uitoefenen op Vestia om deze woningen gedurende de coronacrisis 
beschikbaar te stellen aan daklozen uit Rotterdam en omgeving?

Vraag 4:
Zo niet wat zijn de overwegingen van het college van B&W om deze uitgelezen 
kans om de zeer penibele situatie van de Rotterdamse daklozen in deze 
coronacrisis te verbeteren niet aan te grijpen?

2 https://nos.nl/artikel/2328371-leger-des-heils-wil-aandacht-voor-daklozen-in-tijden-van-corona.html
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Antwoord op de vragen 3 en 4:
In Rotterdam zijn op dit moment tussen de 400 tot 500 daklozen. Rotterdam voert als 
centrumgemeente de opvang uit voor de gemeenten Lansingerland, Capelle a/d IJssel, 
Krimpen a/d IJssel, Ridderkerk, Albrandswaard en Barendrecht. In Rotterdam bestaat 
normaliter de standaard capaciteit uit ca. 430 bedden (excl. winteropvang). Daarnaast 
zijn er rond de 130 buitenslapers.
In verband met de coronacrisis worden er op dit moment extra maatregelen genomen 
ten aanzien van de opvang van daklozen. Hierbij gaat het om maatregelen op het gebied 
van preventie, verdunning in de nachtopvang en uitbreiding van de opvangcapaciteit 
voor de duur van de aanvullende noodmaatregelen. Zo is overgaan op de openstelling 
van de nachtopvang overdag en zijn afspraken met de straatdoktoren gemaakt voor 24/7 
bereikbaarheid bij een vermoeden van besmetting van een dak- of thuisloze. Er is een 
aparte quarantaine en isolatieruimte ingericht voor de dakloze volwassenen en er 
worden aanvullende locaties ingericht als extra opvanglocaties. In overleg met de 
aanbieders blijven we de opvangcapaciteit en de ontwikkelingen ten aanzien van corona 
nauw monitoren. Zo zorgen we ervoor dat de capaciteit van opvang op peil blijft 
gedurende deze crisistijd.

Gezien de maatregelen die wij nemen in deze crisistijd om de situatie van daklozen te 
verbeteren zijn wij er geen voorstander van om druk uit te oefenen op Vestia om de 
leegstaande woningen in de Tweebosbuurt beschikbaar te stellen aan daklozen uit 
Rotterdam en omgeving. Bovendien zijn er geen leegstaande woningen in de 
Tweebosbuurt beschikbaar voor bewoning. De vrijgekomen woningen door het 
verhuizen van bewoners, welke nog bewoonbaar zijn, worden tijdelijk of anti-kraak 
verhuurd.

Tenslotte vinden wij het niet wenselijk om in een buurt als de Tweebosbuurt, die enorm
druk staat, daklozen te huisvesten. De invloed van deze vorm van huisvesting zal 
ote impact hebben op de toch al onder druk staande leefbaarheid in deze wijk.een gn

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De burgemeester,De secretaris,
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