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Afgelopen donderdag maakte het Eindhovens Dagblad melding van een dakloze die 

vervuild op de Woenselse markt is aangetroffen. Hij is door de heren vd Heijden en 

Kloosterman meegenomen naar diverse opvangplekken in Eindhoven. Die gaven, om 

naar ik aanneem legitieme redenen, niet thuis. Uiteindelijk heeft men voor de man in 

Baarle een plek gevonden. 

Vragen: 

1. Mijn gedachte was, al lezende, zouden er ook Veldhovenaren zijn die door de 

bodem van de samenleving zijn gezakt?  

2. Mocht er een Veldhovenaar onder vergelijkbare omstandigheden gevonden 

worden; moet er dan ook stad en land met die persoon geleurd worden of ziet de 

gemeente mogelijkheden om op heel korte termijn, opvang voor de eerste nacht, 

te regelen? Structurele oplossing is natuurlijk ook noodzakelijk, maar een andere 

discussie. 

Antwoorden: 

Gecombineerd antwoord op vragen 1 en 2: 

Ook onder Veldhovense inwoners kan sprake zijn/is sprake van (dreigende) dak- en 

thuisloosheid. Voor de opvang daarvan is gemeente Eindhoven verantwoordelijk. 

Eindhoven krijgt als centrumgemeente rijksmiddelen voor Maatschappelijke Opvang voor 

de 15 regiogemeenten, inclusief zijzelf. Die regiogemeenten zijn: Veldhoven, Best, 

Oirschot, Valkenswaard, Waalre, Cranendonck, Heeze-Leende, Geldrop-Mierlo, Bergeijk, 

Reusel-de Mierden, Bladel, Eersel, Son en Breugel en Nuenen. Centrumgemeente 

Eindhoven heeft én betaalt de voorzieningen voor opvang van en zorg voor dak- en 

thuislozen. Als een dakloze zich meldt bij een regiogemeente voor opvang, pakt 

gemeente Eindhoven dit over. Eindhoven moet zorgen voor opvang van deze persoon, 

ook op korte termijn. In Eindhoven is de organisatie Springplank040 hier 

verantwoordelijk voor. De opvang in Eindhoven is vanaf dit jaar gewijzigd van 

gescheiden dag- of nachtopvang naar een 24/7 opvang waarbij participatie en terugkeer 

naar de samenleving de eerste insteek is en waarbij inbreng vanuit ervaringsdeskundigen 

wordt ingezet. Het kan voorkomen dat er een tekort is aan plekken (zoals uit het 

krantenartikel ook naar voren komt). Springplank040 gaat dan op zoek naar een plek 

elders in het land. Dat kan een inwoner van Veldhoven dus ook overkomen. Het is niet 

aan de gemeente Veldhoven om dan op heel korte termijn opvang voor de eerste nacht 

te organiseren. Dit is de verantwoordelijkheid van de centrumgemeente Eindhoven. Het 

exacte aantal Veldhovenaren in de opvang op enig moment is niet bekend omdat niet 

standaard geregistreerd wordt uit welke gemeente iemand komt. 

Onze Veldhovense klantmanagers, generalisten, specialisten of andere collega’s, die te 

maken hebben met een inwoner met dreigende dak- of thuisloosheid, zoeken met deze 

persoon ook zelf al naar manieren om het te voorkomen. Ze overleggen dan ook met het 

Eindhovense Regieteam (waar Springplank040 ook onderdeel van uit maakt) over de 

mogelijkheden. Vaak wordt daarmee voorkomen dat iemand helemaal door de bodem 

van de samenleving zakt, maar dit lukt niet in alle gevallen. Soms ook omdat iemand zelf 

alle hulp afwijst. 


