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Betreft: Art. 47 vragen van SP over de verhuizing van de dag- en nacht opvang naar Singel 9 

 
Geachte college, 

 
De SP heeft van de cliëntenraad van het Leger des Heils vernomen dat vanaf september 2021 Singel 9 
wederom in gebruik wordt genomen als dag- en nachtopvang voor dak- en thuisloze burgers. Zoals u 
weet, heeft Singel 9 in het verleden genoeg problemen en spanningen opgeleverd tussen cliënten 
onderling en de buurt. Met de uitbraak van COVID-19 en de daardoor te treffen maatregelen voor de 
bewoners heeft men gekozen om de cliënten onder te brengen in de oude gevangenis Overmaze. Dit 
was een verademing voor zowel de cliënten als de buurt. Helaas moeten wij vernemen dat de 
cliënten vanaf september wederom worden gehuisvest in Singel 9. De SP heeft n.a.v. het 
bovenstaande de volgende vragen: 
 
1. Wanneer is er besloten om Singel 9 weer opnieuw in gebruik te nemen? Was dit een financiële 

keuze, of gaat de oude gevangenis voor andere doeleinden gebruikt worden, waardoor de dag- 

en nachtomvang min of meer gedwongen wordt om terug te keren naar Singel 9?  

 
2. Waarom wordt er gekozen voor een verhuizing naar Singel 9, gezien als volgens de cliëntenraad 

de bewoners zeer tevreden zijn over de locatie in de oude gevangenis?  

 

3. In april 2020 is geconstateerd dat de dag- en nachtopvang in Singel 9 niet voldoet aan de COVID-

19 richtlijnen van het RIVM. Daarom zijn de cliënten van Singel 9 verplaatst naar de oude 

gevangenis. Zijn er naar uw weten inmiddels aanpassingen gedaan aan Singel 9, waardoor een 

veilige terugkeer van bewoners – onder COVID-omstandigheden - mogelijk is? Corona is namelijk 

nog niet voorbij. 

 

4. Is het college het met de SP eens dat, gezien de enorme toename van de besmettingen, het niet 

verstandig is om de cliënten op korte termijn wederom te verhuizen naar Singel 9 als er geen 

aanpassingen aan het gebouw zijn gedaan? 

 

5. Bent u het met ons eens dat de terugkeer naar Singel 9 geen goed idee is, aangezien het pand 
niet geschikt is voor huisvesting van thuis- en dakloze burgers? De SP vraagt zich af of het slapen 
op een slaapzaal met grote groepen, onvoldoende sanitaire voorzieningen, het gebrek aan 
ruimte en privacy en daardoor ook mogelijk onveilige situaties, mede omdat er een grote 
diversiteit van de cliënten is bevorderlijk is voor het welzijn van deze cliënten. Graag een 
toelichting van het college. 



 

 
Met vriendelijke groet,  

 
Ariane Schut   Peter Vrehen 
Raadslid SP  Burgerraadslid SP 


