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Breda, 26 juni 2018 
 
Betreft: Vragen ex. art. 9 RVO 
 
Aan het college van B&W van Breda 
  
Onderwerp:  Jachtseizoen op dak- en thuislozen geopend? 
 
Geacht college, 
 
Nadat de gemeenteraad eerder deze maand op uw voordracht een algeheel 
bedelverbod aannam, lijkt het jachtseizoen op dak- en thuislozen in Breda nu 
werkelijk geopend. Op de Facebook-pagina van Politieteam Weerijs valt te lezen dat 
politie, Staatsbosbeheer en Gemeente Breda vorige week dak- en thuislozen die in 
het buitengebied ten noordwesten van Breda verbleven, hebben weggestuurd. Als zij 
geen gehoor geven aan de oproep, zal tegen deze mensen die toch al vrijwel niets 
hebben, proces-verbaal worden opgemaakt. (1) 
 
Vragen: 
1. Weet u van de handhavingsactie? Zo ja, waarom heeft u de raad hierover niet 

geïnformeerd terwijl u weet dat dit politiek gevoelig ligt? 
2. Hoe past dit in de aanpak bemoeizorg van Stichting Maatschappelijke Opvang 

(SMO) zoals bedoeld in het beleid van het Stedelijk Kompas, opgesteld met 
twaalf omliggende gemeenten? 

3. Is er voorafgaand aan de handhavingsactie overleg geweest met SMO, Instituut 
voor Maatschappelijk Welzijn (IMW) of de omliggende gemeenten die 
samenwerken in het kader van het Stedelijk Kompas? 

4. Klopt het dat deze groep dak- en thuislozen ook al in beeld was bij SMO en IMW? 
Zo ja, waarom heeft u ervoor gekozen hen niet hun werk te laten doen maar met 
deze repressieve actie, hen voor de voeten te lopen? 

5. Is de betreffende groep dak- en thuislozen ook zorg en perspectief geboden? Of 
heeft u hen alleen weggestuurd zodat zij elders in Breda of een omliggende 
gemeente, opnieuw hun kamp moeten opslaan? 

 
Bij haar verdediging van het algehele bedelverbod in Breda, gaf wethouder Miriam 
Haagh (PvdA) aan dat ze graag met dak- en thuislozen sprak, in plaats van over. Nu 
spreken wij mede dankzij de ruk naar rechts van uw college, heel veel met dak- en 
thuislozen. Geen enkele van hen kan zich echter een gesprek met de wethouder 
maatschappelijke opvang herinneren. Althans niet de huidige.  
 
Vragen: 
6. Heeft wethouder Haagh inmiddels een gesprek gehad met dak- en thuislozen 

zoals zij heeft toegezegd? Zo ja, waar en wanneer heeft dit plaatsgevonden? 
7. Welke inzichten heeft dit gesprek met dak- en thuislozen wethouder Haagh 

opgeleverd en hoe heeft zich dit vertaald in de betreffende handhavingsactie?  



8. Is repressie de nieuwe lijn voor wat betreft dak- en thuislozen van deze PvdA-
wethouder in dit VVD-college?   

 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Inge Verdaasdonk      
Raadslid SP Breda     
 
 

1) Zie https://www.facebook.com/politieteamweerijs/  
 
 

 


