Corsanummer: 2000105182
Op 1 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
Wegenerpand als voorlopig opvang voor dak- en thuislozen.
1) Weet de wethouder dat wij in onze gemeente bijna 6400 thuis en daklozen, de
zogenaamde bed-slapers hebben? zo nee waarom bent u niet met deze verschrikkelijke
cijfers op de hoogte, zo ja kunt u ons verklaren waarom deze cijfers zo schokkend hoog zijn?
Antwoord
Nee, dit aantal van 6400 thuis- en daklozen herkennen we niet. Aangezien u geen enkele
onderbouwing geeft voor het door u genoemde aantal kunnen wij hierbij niets verklaren.
2) Bent U net als de PVV er van overtuigd dat deze cijfers de komende jaren alleen maar
zullen groeien, indien ja, kunt u uw verwachtingscijfers in uw antwoord weergeven, indien nee
waarom niet?
Antwoord
Nee. Naar de toekomst toe zetten we in op een daling van het aantal dak- en thuisloze
mensen door onze regionale brede aanpak om dak- en thuisloosheid tegen te gaan.
3) Bent u het met ons eens dat er veruit onvoldoende plek is in onze stad om deze groep
mensen onderdak aan te bieden? Zo nee waarom niet en graag onderbouwen met
cijfermateriaal
Antwoord
We zijn het met u eens dat dak- en thuisloosheid niet zou moeten bestaan. Onze ambitie is
“Niemand slaapt op straat”. Daarom zijn we aan de slag met de regionale brede aanpak om
dak- en thuisloosheid tegen te gaan. Onderdeel hiervan is het realiseren van nieuwe
woonvoorzieningen. Wij verwijzen hiervoor naar het op 1 december 2020 door het college
vastgestelde regionale plan “Iedereen mag wonen” en de raadsinformatiebrief.
4) Bent u op de hoogte van het feit dat er in het voormalig Wegener pand, in bezit van de
gemeente Enschede een 50 tal volledig ingerichte kamers zijn, die zo ingezet kunnen worden
voor deze groep mensen?
Antwoord
Dit is onjuist. De kamers en voorzieningen die het COA destijds op eigen kosten heeft
gerealiseerd zijn volledig ontmanteld door het COA nadat deze het huurcontract heeft
opgezegd. Er zijn nog wel een aantal kamers in het deel welke tijdelijk in gebruik is voor ‘Bed
Bad en Brood’. In het kader van de gebiedsontwikkeling zal dit deel op termijn gesloopt
worden.

5) De PVV fractie Enschede wil een Motie indienen om dak en thuislozen extra plekken aan
te bieden in het voormalig Wegener Pand en dit te laten organiseren mbv Humanitas en het
Leger des Heils. Kunt u deze motie omarmen? Indien niet waarom niet?

Antwoord
Nee, het Wegenerpand is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Cromhoff, dit gebied zal de
komende jaren ontwikkeld worden tot een groen stedelijke woongebied zoals verwoord in het
concept ontwikkelkader Cromhoff (besproken in de stadsdeelcommissie West september
2020).
6) Vind u dat we toekomst bestendig moeten denken en meer plekken creëren in onze stad
voor deze groep? Zo nee , waarom niet?
Antwoord
Zie antwoord onder vraag 3.
Als aanvullende vraag over het Wegener pand
7) Waarom is er een groot deel van toiletten uit het pand verwijderd, in wiens opdracht is dat
gebeurd?
Antwoord
Zie antwoord onder vraag 4.
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