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Geachte dames en heren, 

 

 

Staatssecretaris Blokhuis van VWS wil het probleem van de toenemende dak- en thuislozen in 

Nederland aanpakken. Hij heeft centrumgemeenten gevraagd om hiertoe i.s.m. 

regiogemeenten een plan van aanpak in te dienen.  

 

Met instemming van het regionaal MO en PHO is voor 1 september een regionaal plan 

ingediend, dat er, aansluitend bij bestaande knelpunten en verbeterpunten, op gericht is: 

- De centrale toegang te verbeteren: zoveel mogelijk voorkomen van opvang; 

- Zorg te dragen voor optimale uitstroom; 

- De aanpak van (dreigend) dak- en thuisloze jongeren te versterken; 

- Tijdelijke woonruimte te realiseren voor gezinnen; 

- Huisvesting te realiseren voor dak- en thuislozen die voor veel overlast/onveiligheid zorgen in 

woonbuurten. 

 

Op 8 oktober is door het ministerie toegezegd dat de regio een subsidiebedrag van  

€ 700.000 zal ontvangen om in 2021 uitvoering te geven aan het ingediende plan. Daar zal naar 

alle waarschijnlijkheid nog een bedrag van € 54.000 van het ministerie van BZK aan worden 

toegevoegd t.b.v. de huisvesting van overlast gevende dak- en thuislozen. De definitieve 

subsidiebedragen zullen worden opgenomen in de decembercirculaire. 

 

Met het versterkingsplan willen we een bijdrage leveren aan het oplossen van de bestaande 

knelpunten. Daarnaast willen we de huidige integrale aanpak van dak- en thuislozen versterken.  

Door een betere samenwerking aan de voorkant willen we zoveel mogelijk voorkomen dat 

mensen in de opvang terecht komen. Intensieve samenwerking met ketenpartners bij uitstroom 

is erop gericht de beweging van opvang naar duurzaam wonen en participeren verder te 

versterken. 

 

Als resultaten op langere termijn hopen we hiermee: 

- Dak- en thuisloosheid door vroegsignalering te voorkomen; 

- Dak- en thuisloosheid na uitstroom uit een institutie (verblijf jeugd of beschermd wonen) of 

detentie te voorkomen; 

- Succesvolle uitstroom naar een passende woonplek te bevorderen (incl. adequate 

begeleiding en het realiseren van een zachte landing in de wijk); 

- Meer kleinschalige en meer diverse opvang beschikbaar te maken en hier regionale 

afspraken over te maken; 
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- De werkwijze van Housing First (volgens het principe van wonen eerst, gekoppeld aan de 

nodige ambulante begeleiding) in de regio verder uit te rollen; 

- De prestatieafspraken met woningcorporaties zo nodig aan te scherpen. 

 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

Sigge van der Veek 


