
 
 

 
 

 
 
Aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
De heer P. Blokhuis 
 
 
 
Betreft: Onderzoek G4-rekenkamers naar de opvang en ondersteuning voor dak- en thuislozen 
Datum: 24 mei 2018  
Bijlage: Brief aan gemeenteraden vier grote steden betreffende onderzoek G4-rekenkamers 
 
 
 
Geachte heer Blokhuis, 
 
Graag brengen wij de uitkomsten van onderzoek van de G4-rekenkamers naar de opvang en zorg voor daklozen 
in de vier grote steden onder uw aandacht. Wij hebben over deze onderzoeken1 vandaag een brief aan de vier 
gemeenteraden gestuurd, die wij hierbij meesturen.  
 
Op 22 december 2017 heeft u een brief over de maatschappelijke opvang aan de Tweede Kamer gestuurd.2 In 
januari 2018 heeft u Kamervragen over het onderzoek “Economische’ daklozen vallen tussen wal en schip; 
Zelfredzaam zonder dak’ beantwoord.3 In maart heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de 
heer De Jonge, de Tweede Kamer geïnformeerd over onafhankelijke cliëntondersteuning en 
cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015.4  
 
De door u benoemde onderwerpen zijn ook in onze onderzoeken aan de orde gesteld. Dat betreft bijvoorbeeld 
de voortdurende problemen rond de landelijke toegankelijkheid van maatschappelijke opvang, het hanteren 
van toegangscriteria zoals regiobinding, de beperkte bekendheid met onafhankelijke cliëntondersteuning en 
het leren van cliëntervaringsonderzoeken. Ook geldt dit voor het belang van structurele monitoring om 
doelgroepen beter in beeld te krijgen.  
 
Uit de onderzoeken van de vier rekenkamers blijkt dat gemeenten hun taakuitbreiding in 2015 
verantwoordelijk hebben opgepakt, maar dat een duurzame verbetering voor daklozen vaak nog problematisch 
is. De rekenkamers zijn van mening dat gemeenten daarom nog verdere verbeteringen moeten doorvoeren. 
Wij verwachten dat Kamervragen en (monitoring)activiteiten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport in samenwerking met de gemeenten een positief effect zullen hebben op het realiseren van verdere 
verbeteringen in de situatie van daklozen. 
 
Tevens hopen wij met de resultaten van onze onderzoeken een bijdrage te leveren aan de nadere invulling en 
uitwerking van de gezamenlijke opgave voor de ‘meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke 
opvang’. Wij zullen deze brief, alsmede de brief aan de gemeenteraden van de vier grote steden, ook ter kennis 
brengen van de vaste commissie voor VWS van de Tweede Kamer. 

                                                           
1  Rekenkamer Amsterdam (december 2017), Wachten op opvang. Rekenkamer Den Haag (januari 2018), Van de straat. Rekenkamer 

Rotterdam (mei 2018), Niet thuis geven. Rekenkamer Utrecht (mei 2018), Opvang en zorg voor daklozen in Utrecht: knel in de keten. 
2  Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 29 325, nr.92 
3   Kenmerk 1280541-172123-DMO 
4  Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 775 XVI, nr. 127 
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Hoogachtend, 

 
De bestuurders van de G4 rekenkamers, 
 
 
 
 
 
dr. J.A. de Ridder, mr. W.R. de Boer, 
directeur Rekenkamer Amsterdam voorzitter Rekenkamer Den Haag 
 
 
 

 
 

drs. P. Hofstra RO CIA, drs. P.J.C.M. van den Berg,  
directeur Rekenkamer Rotterdam  voorzitter Rekenkamer Utrecht 
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