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Op 2 december 2020 zijn bij de Raadsgriffie vragen binnen gekomen van de heer Jan Willem 
Elferink van de fractie PVV gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel 35 
van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad. 
Het college van Burgemeester en Wethouders beantwoordt de vragen als volgt.

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Jan Willem Elferink (PVV) inzake 
Winternoodnachtopvang.

1) Bent u op de hoogte van het feit dat ruim 30% van alle overnachtingen in de 
winternoodnachtopvang wordt bezet door gastarbeiders, waarvan het merendeel uit Polen 
komt, vind u dit een wenselijke situatie of gaat u actie ondernemen om deze mensen te 
weren, zodat er plaats ontstaat voor mensen die het echt nodig hebben?

Antwoord
De cijfers zijn niet correct. In de corona noodopvang tijdens de tweede golf kwam ongeveer 
30% van de bezoekers van buiten de regio Enschede, waaronder mensen uit het buitenland.
Dit is afwijkend van het beeld dat we doorgaans zien in de Winternoodnachtopvang. De 
situatie die u schetst in uw vraag is een onjuiste weergave waarop dus geen actie nodig is.

2) Bent u op de hoogte dat voor een overnachting met ontbijt helemaal niets hoeft te worden 
betaald en daarom deze gastwerkers met steeds grotere getalen komen overnachten bij 
Humanitas?

Antwoord
Het klopt dat er niet betaald hoeft te worden voor de noodnachtopvang. In tijden van extreme 
omstandigheden (waaronder corona of een buitentemperatuur van 2 graden of kouder) is het 
van belang dat er zo weinig mogelijk drempels zijn om van de opvang gebruik te kunnen 
maken. 
Het door u geschetste uitgangspunt in het tweede deel van uw vraag dat “gastwerkers” met 
steeds grotere getalen komen overnachten bij Humanitas herkennen wij niet. 

3) Weet de wethouder dat gasten zich niet verplicht hoeven in te schrijven en of te 
legitimeren, maw je gaat naar binnen vraagt netjes om een overnachting en zonder dat 
iemand weet wie je bent, vertrek je na het ontbijt, vindt u dit een goede ontwikkeling of gaat u 
hierover in gesprek met de leidinggevenden van Humanitas, die helemaal niet blij zijn met 
deze groep van slapers om samen met hen naar een oplossing te zoeken, indien niet, 
waarom niet?

Antwoord
Deze informatie klopt niet. Gebruikers moeten zich altijd identificeren. 

4) 1 van de redenen om dit wel te doen is het weren van gastwerkers en het helpen van 
mensen met problemen die nu anoniem blijven bent u dat met ons eens, indien niet waarom 
niet?

Antwoord
Zie beantwoording onder vraag 3. 

5) De PVV fractie wil een motie indienen om dit te bewerkstelligen of kan het college ons 
toezeggen en beloven dat voornoemde problematiek nog dit jaar aangepakt gaat worden? Of 
is hier een motie op zijn plaats?



Antwoord
Zie ook beantwoording onder vraag 3. 
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