
Oproep  aan  het  college:  laat  zeker  in  coronatijd  niemand  op  straat  slapen!  

Op  1  mei  is  de  bed-‐bad-‐en-‐broodvoorziening  aan  het  Maansteenpad  gesloten.  De  oud-‐bewoners  die  
verkiezen  om  in  Leiden  te  blijven,  dreigen  hierdoor  op  straat  terecht  te  komen.  De  raadsfracties  van  
GroenLinks,  D66  en  de  PvdA  zijn  van  mening  dat  dit  tijdens  de  coronacrisis  zeer  onverantwoord  is.  
Wij  roepen  het  college  dringend  op  om  haar  zorgplicht  ter  harte  te  nemen.    

Stand  van  zaken  

Uit  een  persbericht  van  het  college,  diverse  artikelen  in  het  Leidsch  Dagblad  en  een  rapportage  van  
Omroep  West  hebben  wij  vernomen  dat  de  bed-‐bad-‐en-‐broodvoorziening  gesloten  is.  Het  gevolg  van  
die  sluiting  is  dat  meerdere  mensen  op  straat  terecht  dreigen  te  komen  vanaf  4  mei.  Bij  Stichting  De  
Binnenvest  kunnen  zij  niet  terecht.  We  horen  graag  van  het  college  om  hoeveel  mensen  het  nu  
precies  gaat  en  wat  het  perspectief  is  van  deze  mensen,  op  individueel  niveau.  

In  het  persbericht  van  het  college  valt  te  lezen  dat  deze  mensen  aangegeven  hebben  in  hun  eigen  
netwerk  terecht  te  kunnen.  Ten  tijde  van  corona  is  het  echter  niet  verantwoord  om  mensen  
afhankelijk  te  maken  van  hun  eigen  netwerk.  Men  kan  immers  het  netwerk  besmetten  of  zelf  besmet  
raken.  Ook  vragen  we  ons  af  of  het  wel  verantwoord  is  om  deze  mensen  te  vragen  met  het  openbaar  
vervoer  naar  Rotterdam  te  reizen,  nu  het  gebruik  van  het  openbaar  vervoer  tijdens  de  coronacrisis  
wordt  afgeraden.  

Op  12  november  2019  heeft  de  gemeenteraad  ingestemd  met  de  afbouw  van  de  bed-‐bad-‐en-‐
broodvoorziening.  Oorspronkelijk  zou  de  voorziening  pas  sluiten  op  1  juli,  zodat  elke  bewoner  
uitgebreid  voorbereid  kon  worden  op  overstap  naar  Rotterdam.  We  vernemen  graag  van  het  college  
waarom  de  voorziening  twee  maanden  eerder  is  gesloten.  Er  zou  dus  ook  nog  ruime  financiering  
beschikbaar  moeten  zijn  om  een  oplossing  te  zoeken  voor  deze  mensen.  

Oproep  aan  het  college  

Wij  roepen  het  college  dringend  op  om  tenminste  zo  lang  de  crisismaatregelen  van  de  overheid  van  
kracht  zijn,  haar  zorgplicht  ter  harte  te  nemen,  goed  contact  te  houden  met  deze  groep,  te  zorgen  
voor  maatwerk  en  de  gemeenteraad  goed  te  blijven  informeren  over  hoe  het  gaat  met  deze  groep.  

Graag  vernemen  wij  uiterlijk  op  4  mei  voor  14.00  uur  van  het  college  wat  de  stand  van  zaken  is,  het  
antwoord  op  bovenstaande  vragen  en  hoe  het  college  wil  gaan  zorgen  dat  deze  groep  zeker  in  
coronatijd  niet  op  straat  hoeft  te  slapen  en  in  Leiden  onderdak  heeft.  
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