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Geachte leden van de Tweede Kamer, 

Op 03 juni 2021 spreekt u met minister Ollongren over wonen en corona. Namens de 

organisaties voor opvang en beschermd wonen, verenigd in brancheorganisatie Valente, wil 

ik uw aandacht vragen voor mensen voor wie dakloosheid dreigt of al werkelijkheid is, mede 

door de covid-19 pandemie.  

Er is geen plek meer in de opvang 

Onze leden melden dat zij een toename zien van mensen die een beroep doen op opvang 

vanwege dakloosheid. Dat gaat om mensen van alle leeftijden en ook gezinnen met 

kinderen. Leden zien ook dat de uitstroom uit opvangcentra is afgenomen doordat minder 

woningen en kamers beschikbaar zijn gekomen tijdens de pandemie. Wachtlijsten voor in- 

en uitstroom nemen daardoor toe. Daarnaast blijft de realisatie van de 10.000 woningen in 

het kader van de brede aanpak van dakloosheid achter, dit aantal zal bij lange na niet 

gehaald worden1. We vragen ons af wat de minister gaat doen om te zorgen dat gemeenten 

en corporaties dit aantal toch gaan realiseren? 

Huisuitzettingen en corona 

In het afgelopen jaar heeft de minister de corporaties en overige verhuurders opgeroepen 

om mensen niet uit huis te zetten om risico’s op verspreiding van covid-19 te beperken. 

Deze oproep heeft ook gehoor gekregen. Natuurlijk vinden we dat een goede zaak, maar 

onze leden maken zich zorgen dat er straks een boeggolf aan ontruimingen gaat komen van 

mensen voor wie geen plek in de opvang of elders is. Kan de minister aangeven hoeveel 

vonnissen tot ontruiming alsnog ten uitvoer gebracht gaan worden zodat gemeenten zich 

kunnen voorbereiden op extra vraag naar opvang, dan wel nog schuldhulp ter preventie 

kunnen inzetten?   

                                                           
1 Zie: https://www.valente.nl/nieuws/brief-aan-informateur-door-boegbeelden-dakloosheid/  
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Voor informatie of nadere toelichting op deze brief kunt u terecht bij ondergetekende.  

Met vriendelijke groet, 

 

Esmé Wiegman–van Meppelen Scheppink  

Directeur Valente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


