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Op 21 april is de gemeenteraad geïnformeerd over het ‘Evaluatierapport buitenslapers’ en op 28 
april schreef De Gelderlander daar een artikel over1. De aanbevelingen uit het evaluatierapport 
worden door het college overgenomen. Namens de ChristenUnie heb ik daar vier vragen over.  
 

1. Voor komende winter wordt in aangrenzende regio’s een tijdelijk alternatief onderzocht voor 
de doelgroep die gebruik heeft gemaakt van de noodopvang.  
In het evaluatierapport is te lezen: “Zodra je contact weet te maken, kun je langzaam 
vertrouwen winnen. En vanuit vertrouwen kun je dan bijv. iemand terug naar regio leiden.” 
Dat kost tijd. Een instroomvoorziening zoals een nachtopvang draagt op die manier bij aan 
doorstroom. 
Hoe rijmt het college dit met elkaar?  
 
De pilot was een tijdelijke situatie. Helaas is het nog niet mogelijk om vóór de komende 
winter een structurele voorziening voor een Nachtopvang in Ede te realiseren. Daar is meer 
tijd voor nodig door enerzijds een zorgvuldig participatietraject met diverse betrokkenen 
en anderzijds door de nodige renovatiewerkzaamheden van Gebouw 17.  
Dat is de reden dat voor de komende winter daklozen die niet in aanmerking willen of 
kunnen komen voor onze reguliere opvangplekken (zoals het Sociaal Pension of Johanitter 
opvang), evenals in het verleden, een beroep moeten doen op opvangmogelijkheden 
elders. De gemeente zal hier actief in bemiddelen. 
 
De komende winter zal dus een overgangsperiode zijn om voor de toekomst een 
structurele nachtopvang te realiseren.  
 

2. Op welke manier is de afweging gemaakt om niet ook voor komende winter te zoeken naar 
een oplossing binnen de gemeente? Welke voor- en nadelen horen bij zowel tijdelijke 
opvang binnen de gemeente als in aangrenzende regio’s?  
 
Per aanmelder wordt er eerst gekeken naar mogelijkheden van voorzieningen binnen Ede. 
Een structurele duurzame oplossing die relatief snel is te realiseren is niet voorhanden. Het 
betreft een specifiek deel van de doelgroep daklozen waar moeilijk grip op te krijgen is, 
zorg mijdt, overlast geeft, soms antisociaal gedrag vertoont, soms door Nederland trekt en 
vaak uitvalt binnen de huidige opvang en hulpverlening zoals Housing First, Beschermd 
Wonen en Kortdurende behandeling. Door de pilot hebben we beter zicht op deze groep 
en kunnen we nu werken aan een structurele duurzame oplossingen. Hierbij hebben we 
ook rekening te houden met de mogelijkheden en beperkingen van ruimtelijke 
bestemmingen en het betrekken van de omwonenden. 

 
1 https://www.gelderlander.nl/ede/nachtopvang-in-ede-wordt-verbouwd-komende-winter-geen-slaapplaats-
in-ede-voor-
daklozen~ac4219a4/?fbclid=IwAR3606ggOXMRwuq8k1hlzuJ_0NYngdKcNmMvg7LI8wJREfmQGyTHfDxvMu4 



 
3. Voor een deel van de doelgroep wordt een verkenning uitgevoerd naar de meest passende 

oplossing. Wanneer kunnen we daar meer informatie over verwachten? Welk tijdpad is 
daaraan verbonden? 
 
Een gedetailleerde planning is nog niet gereed. Grofweg start de verkenning nog voor de 
zomer en is eind dit jaar (eind november?) meer duidelijkheid over de contouren en 
oplossingsrichting. 
 

4. Op verschillende momenten is vanuit de raad het signaal gekomen dat we het belangrijk 
vinden om over dit onderwerp te spreken. Inmiddels wordt door het college ingezet op het 
uitwerken van de aanbevelingen uit het genoemde evaluatierapport. Op welk moment wordt 
de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld mee te denken en het debat te voeren hierover?  
 
Met het aanbieden van de evaluatie aan de gemeenteraad voldoet het college aan de wens 
van de raad om in gesprek te kunnen gaan over de pilot, zo de raad dit wenst. Na de 
informatieve bijeenkomst op 14 mei a.s. over actuele beleidsontwikkelingen op gebied van 
de Maatschappelijke Opvang (MO) wordt een raadvoorstel voorbereid ter vaststelling van 
het beleidskader MO in de raad. Voor de zomer wordt dit raadsvoorstel geagendeerd voor 
de PDE.  
 


