
 

 

Jaap van den Top 
 
Aan: College van B&W Barneveld 
 
Betreft: situatie van thuislozen 
Kootwijkerbroek, 18 augustus 2021 
 
 
Geacht college, 
 
Namens de fractie van de ChristenUnie stel ik u, op grond van artikel 42 van de 
organisatieverordening van de gemeenteraad, vragen over de ondersteuning van dak- en 
thuislozen 
 
De afgelopen jaren heeft de fractie van de ChristenUnie geregeld aandacht gevraagd voor de 
dak- en thuislozen in de gemeente Barneveld. Daarbij kregen we vaak het gevoel dat het college 
de urgentie van het probleem niet onderkent. Zo stelde het college in reactie op vragen van 16 
april 2019 dat de groep mensen die op psychische, sociale of financiële reden geen woonruimte 
kan vinden de laatste jaren niet groeit. Eerder hebben we ook de discussie gevoerd over opvang 
van dak- en thuislozen in leegstaande kantoorpanden. Daar was het college, deels terecht, 
terughoudend in. Wat we daarbij missen is een gevoel van urgentie als het gaat om het helpen 
van deze mensen.  
 
Vorige week heeft Stichting Bemoeizorg weer aandacht gevraagd voor de thuislozen in de 
gemeente Barneveld. De stichting benoemt dat de groep groeit en dat het voor deze mensen in 
de krappe woningmarkt bijna onmogelijk is een woning te vinden. Daarom worden zij 
veroordeeld tot inwoning, illegale bewoning of steeds wisselende bewoning. Omdat deze situatie 
al jaren speelt en er geen oplossingen in zicht zijn, vindt de ChristenUnie het de hoogste tijd om 
deze problematiek serieus als gemeente Barneveld samen met Stichting Bemoeizorg op te 
pakken en aan structurele oplossingen te gaan werken. Deze mensen kun je niet aan de markt 
overlaten. Ze hebben hulp nodig om uit hun schrijnende situatie te komen. Daar worden we nu 
weer extra bij stilgezet door de overspannen woningmarkt met aldoor stijgende huizenprijzen. 
 
Daarom heeft de ChristenUnie de volgende vragen aan het College van B&W: 
 

1. Hoe urgent vindt het college de problematiek van de redelijk onzichtbare groep van de 
thuislozen in Barneveld? 

2. Tegen welke problemen in de regelgeving loopt de gemeente aan om deze mensen 
richting een betaalbare woning te helpen? 

3. Als bij inwoning de uitkering gekort wordt wat kan de gemeente dan hierin betekenen? 
4. Bemoeizorg stelt dat er bij initiatieven uit de samenleving door de gemeente te weinig 

wordt meegedacht om tot een oplossing te komen. Is het college bereid om samen met 
Bemoeizorg te komen tot initiatieven die tot woonruimte leiden voor deze doelgroep? 

5. Kan het college zich ook inzetten om bij grootschalige nieuwbouwprojecten meer 
kleinschalige woonvormen te realiseren voor de thuislozen? 

 
Wij zien uit naar uw antwoorden. 
Met vriendelijke groet namens de fractie van de ChristenUnie, 



 

 

Jaap van den Top 


