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Vraag om uitleg van mevrouw Els Rochette aan mevrouw Elke Van den Brandt, collegevoorzitter 

bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid 

 

Onderwerp: De dreigende sluiting van daklozenopvang Foyer Bodegem 

________________________________________________________________________________ 

 

In de plenaire zitting van 31 januari 2020 stelde ik de vraag naar de impact van de Vlaamse 

besparingen ten aanzien van de CAW's voor CAW Brussel. Het goede nieuws dat op dat moment 

vanuit de 11 CAW's in de pers gebracht werd, was dat ze de keuze maakten om niet te raken aan het 

aanbod met betrekking tot thuisloosheid.   

 

Toch gaf u toen reeds in uw antwoord aan dat CAW Brussel de afgelopen maanden de beslissing had 

genomen om de werking Foyer Bodegem niet langer te financieren vanuit de middelen van het 

Decreet Algemeen Welzijnswerk. En dat er gezocht wordt naar een oplossing voor deze werking. 

Deze Foyer biedt sinds jaren onderdak aan 73 dakloze mannen en begeleidt hen naar een permanente 

uitweg uit de dakloosheid.  

 

Op 26 februari 2020 kregen we via een artikel in BRUZZ de bevestiging van deze beslissing van het 

CAW. 

 

Ik wil met mijn vragen enerzijds polsen naar de redenen van deze beslissing van CAW Brussel en 

naar de mogelijke oplossingen die reeds onderzocht werden om Foyer Bodegem van de sluiting te 

redden. 

 

Een ander deel van mijn vraag heeft betrekking op het evaluatierapport van het Rekenhof over de 

daklozensteun in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

Ten eerste de sluiting van Foyer Bodegem: 

 

Deze keuze van het CAW Brussel is dus duidelijk in strijd met de keuze die de CAW's in januari 

meedeelden, om niet te raken aan het domein thuisloosheid. 

 

Veel mensen en organisaties op het terrein betreuren het dat CAW Brussel er voor kiest om de 

besparingen die ze moet doorvoeren, zal verhalen op de dak- en thuislozen.  

 

- Bent u op de hoogte van de inhoudelijke keuze van het CAW die ertoe leidde om Foyer 

 Bodegem te sluiten? Speelt de verhoging van de middelen, namelijk de 14 miljoen euro ter 

 uitvoering van de ordonnantie mbt de daklozenopvang langs de kant van de GGC een rol in 

 deze beslissing?  

- U bevestigde dat CAW Brussel 505.000 euro subsidie zal ontvangen van de VGC en het is 

 goed nieuws dat VGC niet bespaart. U zei: 'Wij verwachten dus ook dat het CAW de door ons 

 gesubsidieerde werking onverminderd zal verderzetten. In het meerjarenconvenant dat de 

 VGC in 2016 afsloot met het CAW Brussel zijn een aantal opdrachten opgenomen voor de 

 realisatie van de Brussel-specifieke werking en voor de realisatie van het Lokaal Sociaal 

 Beleid.' 

- Kan u mij zeggen wat de krachtlijnen zijn van die meerjarenconvenant en of het 

 thuislozenbeleid hierin een plaats krijgt? 

 

In oktober 2019 bracht Het Rekenhof een verslag uit van de evaluatie van de daklozensteun in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Aanleiding van die evaluatie was de vaststelling dat het aantal 

daklozen in het gewest gestegen is van ongeveer 1.800 in 2008, naar meer dan 4.180 in 2018. Deze 

cijfers liggen zeer hoog. Het is wel belangrijk om mee te geven, dat in dit cijfer ook de mensen zijn 



 

opgenomen die in een opvangtehuis verblijven of overnachten in de nachtopvang. Velen van die 

4.180 daklozen zijn gelukkig reeds in begeleiding. De 73 mensen die Foyer Bodegem langdurig 

opvangt en begeleidt naar zelfstandig wonen, zijn ook opgenomen in dit hoge cijfer. Een sluiting zou 

willen zeggen 73 mensen terug naar af, terug de straat op. 73 mensen aan de deur van New Samu 

Social of andere nachtopvang initiatieven. Dit mag uiteraard niet gebeuren. 

 

- Hebt u al zicht op mogelijke oplossingen voor het open houden van Foyer Bodegem? 

-  Welke stappen heeft CAW Brussel reeds ondernomen in de zoektocht naar oplossingen?  

-  Op welke manier is de VGC hierbij betrokken? 

 

De evaluatie van het Rekenhof wat betreft de daklozensteun in het Gewest, haalt als één van de grote 

tekortkomingen aan, dat er een gebrek is aan overleg tussen de verschillende tussenkomende partijen.  

Ze beveelt aan om het onontbeerlijk overleg tussen de verschillende overheden en met de veldwerkers 

te versterken. 

 

Daarom volgende vragen: 

 

̵ Hoe ver staat het met de opmaak van de nieuwe meerjarenconvenant tussen het CAW en de 

 VGC? 

̵ Is er naar aanleiding van de opmaak van deze convenant ook overleg met de andere politieke 

 niveaus in het Gewest en in het bijzonder met de GGC?  

̵ Op welke manier wordt het beleid op gebied van daklozenopvang -en begeleiding 

 gecoördineerd tussen de verschillende overheden enerzijds en tussen de overheden en het 

 werkterrein anderzijds? En wat is de rol hierin van de VGC? 

̵ Binnen CAW Brussel zijn momenteel 5 werkingen rond thuisloosheid actief: Foyer Bodegem, 

 Albatros, De Schutting, Puerto en HOBO.  Zijn er buiten het CAW nog andere organisaties 

 actief rond thuisloosheid in Brussel met middelen van de VGC? En zo ja welke en welke 

 opdrachten hebben zij? 

̵ Hoeveel extra middelen gaan er sinds januari 2020 naar Nederlandstalige organisaties in het 

 kader van de nieuwe ordonnantie voor opvang en begeleiding van daklozen van de GGC? 

 

Ik dank u alvast voor uw antwoorden. 

 

Els Rochette 


