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Rekenkameronderzoek: 
'Opvang en zorg voor daklozen in Utrecht: knel in de keten' 

Besluit: 

De rekenkamer stelt de raad voor het volgende te besluiten: 

1 Te zorgen voor genoeg capaciteit en nneer expertise bij het Stadsteam Herstel,zodat 
zij een goede en snelle intake bij de toegang tot de daklozenopvang kunnen doen. 
En te evalueren of de incidentele uitbreiding van capaciteit toereikend is en of deze 
structureel nodig is. 

2 De registratie en informatievoorziening te verbeteren, zodat goede, actuele 
sturingsinformatie over clienten in de keten van opvang en zorg beschikbaarkomt. 

3 Periodiek de huidige praktijk bij de toegang tot de maatschappelijke opvang te 
toetsen, zodat deze conform de Handreiking landelijke toegankelijkheid van deVNG 
blijft verlopen. 

4 Meer prioriteit te geven aan het omvormen van gescheiden nacht- en dagopvang naar 
24-uursopvang en daarbij in beeld te brengen welke (extra) kosten hiermee gemoeid 
zijn 

5 Te zorgen voor meer capaciteit om wachtlijsten op te lossen. Daarbij af te wegen of 
volstaan kan worden met de inzet van extra incidenteel budget of dat structurele 
uitbreiding noodzakelijk is. Afspraken te maken met zorgverzekeraars om samen te 
zorgen voor een sneller en duurzaam herstel van daklozen. 

6 Topprioriteit te geven aan het realiseren van voldoende betaalbarewoonruimte. 
En afspraken te maken met woningcorporaties om de knelpunten in het aanbod van 
geschikte en betaalbare woonruimte voor de uitstroom van clienten MO/BW te 
verlichten. 

7 Te zorgen voor adequate begeleiding en nazorg aan daklozen die na uitstroom weer 
zelfstandig gaan wonen, waarbij de aard en duur mede afhankelijk is van de mate van 
zelfredzaamheid op verschillende levensterreinen. Alert te zijn op het risico dat als 
begeleiding te snel stopt, mensen die opnieuw in de problennen komen, uit beeld 
raken en terugvallen in herhaalde dakloosheid. 

8 Het toezicht op de kwaliteit van de geleverde opvang te verbeteren en een steviger 
eerstelijns toezicht vorm te geven waarin ook de eigen genneentelijke dienstverlening 
wordt belicht. 

9 De raad te informeren over de wijze waarop deze aanbevelingen worden uitgevoerd 
en de voortgang daarin. 

Aldus besloten in de vergadering van de raad, gehouden op 5 juli 2018 
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