


    

Motie: Bindende afspraken woningen maatschappelijke opvang/beschermd wonen U16

De raad van gemeente Utrecht, in vergadering bijeen op donderdag 9 juli 2020, ter bespreking van het 
Raadsvoorstel Regioplan Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen Utrecht-stad en Transformatiemiddelen, 

Constaterende dat:

- Vanaf 2022 stapsgewijs de centrumgemeentetaak van Utrecht stad vervalt en de U16 gemeenten zelf 
verantwoordelijk worden voor Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MO/BW);

- De regionalisering van MO/BW een groter beroep zal doen op de samenwerking tussen de 
verschillende gemeenten in de regio;

- Er al jarenlang een tekort is aan betaalbare woningen voor de doelgroep MO/BW;

- Slechts 62% van de doelstelling in de stad Utrecht voor 2019 is behaald en in de regio zelfs maar 33%;

- Daarmee de tekorten niet worden ingelopen en de wachtlijsten nog verder groeien;

- Het realiseren van voldoende betaalbare woonruimte voor de doelgroep MO/BW volgens de 

Rekenkamer Utrecht topprioriteit hoort te hebben.1

Overwegende dat:

- Voldoende woningen essentieel zijn in de keten van opvang en zorg voor daklozen;

- Wachtlijsten ervoor zorgen dat de keten stagneert en dat dit ten koste gaat van mensen in een meest 
kwetsbare positie;

- De gemeente Utrecht, maar ook de andere U16-gemeenten in de regio, momenteel bij lange na niet de 
afgesproken aantallen woningen voor de doelgroep MO/BW weten te realiseren.

Draagt het college op:

- Bij het opstellen van het MO/BW U16-regioplan in het najaar 2020 bindende afspraken te maken voor 
het realiseren van de toegezegde woningen voor de doelgroep MO/BW;

- Afspraken te maken over welke (financiële) prikkels kunnen worden ingezet om de doelstelling te halen;

- Bij andere gemeenten erop aan te dringen deze afspraken ook door de betreffende raden vast te laten 
stellen;

Verzoekt de griffier:

- Deze motie te delen met de raden van de regiogemeenten.

En gaat over tot de orde van de dag,

Rick van der Zweth (PvdA)                 Dimitri Gilissen (VVD)                     Eva Oosters (S&S)

Anne-Marijke Podt (D66)    Ruurt Wiegant (SP)

1 Rekenkamerrapport 'Knel in de Keten', 24-05-2018.
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