
Voorzitter, 

Vandaag staat de RIB voortgang Stedelijk Kompas op de agenda.  Met dank aan mevrouw Richters 

voor de agendering en het organiseren van de rondetafelgesprekken van afgelopen week. Wat de 

PvdA betreft een manier die zeker gezien de grote opkomst, voor herhaling vatbaar is. 

Voorzitter, 

Allereerst de RIB en de daar opgesomde resultaten?  

- De cijfers zijn van mei 2014? Toch wel gedateerd. Een rondje langs de velden heeft ons namelijk 

geleerd dat de resultaten op dit moment beter zijn dan in de RIB is weergegeven. Er is een 

afname van de reguliere dak- en thuislozen te zien, er zijn meer mensen aan het werk en de 

werkwijze van het project CHANGES slaat ook aan en daar zijn wij blij mee. In een volgend 

overzicht zou het nog duidelijker zijn als ook het cijfer wordt opgenomen dat in de beschikking 

staat. Dit is namelijk een lager cijfer dan genoemd onder planning 2014.  

Voorzitter tevens blijft de PvdA in de toekomst benieuwd naar de prijs per kandidaat per traject. Wij 

zouden deze cijfers straks graag terugzien in het dashboard van WIJeindhoven. 

Voorzitter, terug naar vorige week. Naar aanleiding van de rondetafelgesprekken heeft de PvdA 

namelijk een aantal vragen overgehouden? Het Stedelijk Kompas namelijk houdt dit jaar als project 

op te bestaan. 

Wat gaat er volgend jaar gebeuren met het Stedelijk Kompas? Is WIJeindhoven per 1 januari 2015 

het best mogelijk sluitend alternatief voor het Stedelijk Kompas en de aanpak van maatschappelijke 

opvang, of zijn er alternatieven mogelijk? Hoe gaat de fasegewijze implementatie eruit zien? 

 

Bij de rondetafelgesprekken voorzitter, viel het de PvdA op dat de organisaties over het algemeen 

goed te spreken zijn over het Stedelijk Kompas. Zeker daar waar het de regiefunctie en het mandaat 

betreft. De cijfers laten zien dat de aanpak werkt. Voorzitter, het Stedelijk Kompas draagt er toe bij dat 

de zeer complexe casussen goed worden opgepakt en terechtkomen bij de juiste instanties. 

Voorzitter, de meeste organisaties geven aan dat een flink deel van de reguliere hulpverlening en 

opvang best kan opgaan in WIJeindhoven. Toch heeft de PvdA de indruk dat er bij de betrokken 

organisaties ook nog veel onduidelijkheden zijn over de situatie per 1 januari 2015.  

 Wat gebeurt er straks met de centrale regiefunctie en het mandaat, daar waar het de 

complexe casussen betreft en het inzetten van specialistische zorg.  

 Wie heeft straks wijkoverstijgend de dak- en thuislozenproblematiek in beeld?  

 Hoe is de soms specifieke kennisoverdracht geregeld? Gaan ook de huidige specialisten 

van de instanties over naar WIJeindhoven? 

 Wie gaat straks over de coördinatie en beoordeling wat betreft de regiobinding?  

Zomaar een aantal organisatorische vragen waar in een kort tijdsbestek van een aantal weken 

antwoord op moet komen. Wij zijn dan ook benieuwd of de Wethouder kan aangeven of er al een 

plan van aanpak is zodat de opdracht voor een goede maatschappelijke opvang voor 2015 en verder 

is geborgd. 



Voorzitter, dan nu een vraag over mensen zonder verzekering. Uit de rondetafelgesprekken bleek 

dat onverzekerde blijkbaar niet altijd worden opgevangen? De PvdA is dan ook benieuwd of de 

wethouder dit herkent? En zo ja, of de Wethouder weet over hoeveel mensen we het dan hebben? 

Deze categorie zou als wanbetaler toch onder de CJIB moeten vallen waardoor zij toch verzekert 

blijven?  

 

Voorzitter, 

Afrondend 2 laatste punten? 

De politie sprak over een Psycholance naar Canadees voorbeeld en dit heeft ons getriggerd; De 

psycholance bestaat al in Vancouver als onderdeel van de 24-uurs crisisopvang. Wij zijn benieuwd of 

de Wethouder zou willen onderzoeken of een dergelijk mobiel crisis-interventieteam een 

mogelijkheid zou kunnen zijn voor Eindhoven. Mensen met een psychose horen wat ons betreft niet 

in een gevangenis thuis. 

 

Voorzitter het laatste punt gaat over de toename van dak- en thuislozen onder arbeidsmigranten. 

Uit de rondetafelgesprekken bleek dat de toename van opvang en overlast in de stad veroorzaakt 

wordt door MOE-landers. Zo worden arbeidsmigranten al op voorhand door diverse 

uitzendorganisaties hier naar toe gehaald zonder dat blijkbaar concreet werk voorhanden is? De 

PvdA maakt zich hier ernstig zorgen over en zou dit onderwerp graag apart willen agenderen, omdat 

de problematiek wat ons betreft groter is dan het Stedelijk kompas alleen. Wij zouden dan ook graag 

de Wethouder van Economie, Werk en inkomen en Beroepsonderwijs hier voor willen uitnodigen.  

Dank u wel voorzitter. 

 


