
Geschatte aantal 

Format opgave dak- en thuislozen 

Doelgroep en zorgbehoefte 

Problematiek die leidt tot voornamelijk een 
huisvestingsvraag. Behoefte aan zelfstandig wonen in een 
zelfstandige of onzelfstandige woonruimte met een lichte 
vorm van begeleiding. 

Problematiek die leidt tot behoefte aan zelfstandig wonen in 
een zelfstandige of onzelfstandige woonruimte met intensieve 
begeleiding of specifieke woonvorm. 

Ernstige problematiek, zeer beperkte mate van 
zelfstandigheid die leidt tot behoefte aan beschermd wonen. 

Heeft u beeld van de ontwikkeling binnen doelgroepen In de 
afgelopen jaren? Zo ja, kunt u kort toelichten welke 
ontwikkeling u ziet? 

Doelgroep en wck:iiibehoefte 
Behoefte aan onzelfstandige woonruimten (kamers) voor 

Behoefte aan zelfstandige woonruimten voor zelfstandig 

Behoefte aan zelfstandig wonen in een geclusterde woonvorm 
in een onzelfstandige woonruimte (kamer) - begeleid wonen. 

Behoefte aan zelfstandig wonen in een geclusterde woonvorm 
in een zelfstandige woonruimte 
Behoefte aan plekken voor beschermd wonen (24-uurs 
verbli'f 

Geschatte aantal 
!Ruwe schatting: gemiddeld ca. 10% 

Ruwe schatting: gemiddeld ca. 10% 

Ruwe schatting: gemiddeld ca. 40% 

Ruwe schatting: gemiddeld ca. 10% 

Ruwe schatting: gemiddeld ca. 30% 

Toelichting 
De behoefte aan zelfstandige, betaalbare woningen is groot, terwijl het aanbod 
beperkt is. Met name voor jongvolwassen speelt daarbij de betaalbaarheid ook 
een nog belangrijkere rol. Desondanks hebben wij in onze regio lokaal afspraken 
gemaakt met corporaties, die in redelijke mate een oplossing bieden voor de 
problematiek van uitstroom.  
Tussen gemeenten in de regio en corporaties zijn afspraken gemaakt over 
voldoende, passende en betaalbare woningen voor de uitstroom uit de 
maatschappelijke opvang en huisvesting van dak- en thuisloze mensen. Zo 
kunnen mensen die gebruik maken van de crisisopvang of ambulante 
crisisopvang in de gemeente Deventer gebruik maken van het traject 'bijzondere 
bemiddeling'. Hiermee krijgen zij met voorrang een huurwoning toegewezen in 
combinatie met ambulante begeleiding. Dit betreft een zgn. 'omklapconstructie'. 
Deze afspraken met de corporaties zijn verankerd in de prestatieafspraken tussen 
gemeente (i.c. Deventer) en corporaties, waarbij een contingent van woningen is 
afgesproken.  
De problematiek van dakloosheid kent vele facetten en daarom is een integrale 
preventieve en daarmee lokale aanpak nodig, waarbij de regio ondersteunend 
kan zijn. Indien dakloosheid is ontstaan en maatschappelijke opvang 
noodzakelijk is, vindt die integrale aanpak plaats vanuit de context van de regio. 
Voor de regio is daarbij bijgaande regiovisie aan de orde én wordt het bijgaande 
regionaal actieplan uitgevoerd. 

Hoe ziet de integrale aanpak (op het terrein van financiële 
bestaanszekerheid, schulden, wonen, opleiding, toeleiding 
naar werk, zorg, begeleiding, onafhankelijke 
cliëntondersteuning en de inzet van ervaringsdeskundigen) 
onder regie van gemeenten eruit? Stuur bijvoorbeeld uw 
laatste plan mee. 

'"ifinr,nribefill  atschappelijke opvang / aanpak dak- en thuislozen to 

Dit wordt op dit moment niet centraal geregistreerd. Een deel van de populatie 
kent voornamelijk een huisvestingsvraag. Dit deel van de populatie verblijft m:n. 
in de crisisopvang. Vanuit daar zijn afspraken met corporaties om met voorang 
een huurwoning toe te wijzen. 
Dit wordt op dit moment niet centraal geregistreerd. Een deel van de populatie 
kent voornamelijk een huisvestingsvraag. Dit deel van de populatie verblijft m.n. 
in de crisisopvang. Vanuit daar zijn afspraken met corporaties om met voorang 
een huurwoning toe te wijzen.  

Dit wordt op dit moment niet centraal geregistreerd. Een deel van de populatie 
kent een problematiek die leidt tot een behoefte aan beschermd wonen. Indien 
dit wordt onderkend wordt de client aangemeld bij de regionale toegang voor 
beschermd wonen. Indien daar de ondersteuningsbehoefte aan beschermd wonen 
wordt vastgesteld, kan de client geplaatst worden bij één van de aanbieders van 
beschermd wonen in de regio. 

Verschillende 'doelgroepen' worden op dit moment niet centraal geregisteerd. In 
het algemeen gesteld is de indruk dat het relatieve aantal 'economisch' 
daklozen, jongvolwassen daklozen (18 t/m 27 jaar) en oudere daklozen relatief 
toeneemt ten opzichte van de populatie als geheel. 

Omvang doelgroep Geschatte aantal 

Geschatte aantal dak- en thuislozen in uw regio 

Waarvan 18-27 jaar 

Waarvan 28 jaar en ouder 

Peildatum 1-1-2020: ca. 42, waarvan 14 opgevangen in de nachtopvang, 15 in 
de crisisopvang en 13 in de ambulante crisisopvang. 

Peildatum 1-1-2020: ca. 16, waarvan 6 opgevangen in de nachtopvang, 6 in de 
crisisopvang en 4 in de ambulante crisisopvang. 

Peildatum 1-1-2020: ca. 26, waarvan 8 opgevangen in de nachtopvang, 9 in de 
crisisopvang en 9 in de ambulante crisisopvang. 

Integraliteit 
Welke belemmeringen ervaren gemeenten bij het helpen van 
dak- en thuislozen aan een woonruimte (zo nodig met 
begeleiding)? 

Welke afspraken heeft zijn er in uw regio met 
woningcorporaties en andere verhuurders gemaakt over de 
uitstroom uit de maatschappelijke opvang en de huisvesting 
van (ex-) dak- en thuislozen? Denk hierbij aan 
prestatieafspraken en/of een contingentregeling. 

Huidige uitgaven 

Wat zijn uw uitgaven aan maatschappelijke opvang in de 
jaren 2016-2019?* 

Uitgaven in euro's ('1.000) 

2016 2017 2018 2019 (schatting) 
3.041.000 3.095.000 C 	3.320.000 3.339.000 

Doc. 62 

* Betreft uitgaven voor maatschappelijke opvang incl. verslavingszorg en begeleiding voor en na maatschappelijke opvang, maar excl. OGGZ en 
medische heroine-unit en bed & break (time-out-voorzieningen) 
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10.2.e 	 Doc. 63 

Van: 	 _Ocieventer.nl> 
Verzonden: 	 vrijdag 31 januari 2020 17:04 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 	 Extra maatregelen dak- en thuisloosheid regio Midden-IJssel (centrumgemeente 

Deventer) 
Bijlagen: 	 Format extra maatregelen dak- en thuisloosheid regio Midden-Ussel.pdf; Regiovisie 

Transformatie BW-MO-OGGZ-VZ regio Midden-IJssel 2017 - 2022.pdf; Regionaal 
actieplan BW-MO-OGGZ-VZ regio Midden-IJssel 2017-2022.pdf 

Dage 	e 

Wij hebben ons als regio eerder aangemeld vanwege het nemen van extra maatregelen om het aantal dak- en 
thuislozen in onze regio terug te dringen. Hierbij cf. instructie en termijnen ons plan van aanpak, waarin de extra 
maatregelen o.a. ook beschreven staan. Volgens ons een mooi pakket aan maatregelen, passend bij de aard en 
omvang van de problematiek in onze regio! Mochten daar vragen over zijn, dan zijn we uiteraard bereid om deze te 
beantwoorden. 

Wij horen graag, wanneer er een besluit valt over de eventuele extra rijksmiddelen ten behoeve van uitvoering van de 
plannen van regio's in het algemeen en onze regio in het bijzonder. Wij hopen dat dit snel duidelijk wordt, zodat we 
snel de voorbereiding en uitvoering kunnen starten! Voor de helderheid: mochten deze extra rijksmiddelen 
onverhoopt niet beschikbaar komen, dan zullen we als regio een nadere afweging moeten maken in tempo en 
omvang van maatregelen, waarbij de financiële mogelijkheden uiteraard ook een rol spelen. In dat geval is het dus 
niet op voorhand zeker dat we de maatregelen kunnen gaan uitvoeren in de omvang en in het tempo waarin 
beschreven. Maar goed: we gaan uit van het positieve, dus we rekenen erop dat het rijk onze beoogde extra 
maatregelen ook financieel zal ondersteunen. 

Hartelijke groet, namens de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte, Lochem en Zutphen, 

Samenwerkingsverband voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen 

Van: 	 @minvws.nl> 
Verzonden: 10 december 2019 08:14 

=j,Pminvws.n1>; 
vng.nl>; 1 
	

@vng.nl> 
Onderwerp: Oproep: regionale opgave dakloosheid in beeld brengen 

minvws.nl>; 

Beste contactpersonen MO/BW, 

Hierbij sturen wij jullie de brief 'Terugdringen van dakloosheid' die afgelopen vrijdag door het kabinet naar de 
Tweede Kamer is gestuurd. In deze brief beschrijft het kabinet de ambitie ten aanzien van dakloosheid en de 
stappen die de komende maanden worden gezet om tot een overkoepelend plan van aanpak te komen. 

Tevens sturen wij jullie hierbij de brief die vandaag naar de wethouders van de centrumgemeenten BW/MO en de 
VNG zal worden gestuurd. Met deze brief reageert de staatssecretaris van VWS namens het Kabinet op de 
brandbrieven van de VNG en de wethouders van de G4. In de brief staat een oproep aan alle 
centrumgemeenten om voor 1 februari de regionale opgave in beeld te brengen, conform een recent door 
de Tweede Kamer aangenomen motie. 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Bijlagen: 

10.2.e 	 Doc. 64 

@deventer.nl> 
vrijdag 31januari 2020 16:45 

Regionale opgave dak- en thuislozen regio Midden-IJssel (centrumgemeente 
Deventer) 
Format regionale opgave dak- en thuisloosheid regio Midden-Ussel.pdf; Regiovisie 
Transformatie BW-MO-OGGZ-VZ regio Midden-IJssel 2017 - 2022.pdf; Regionaal 
actieplan BW-MO-OGGZ-VZ regio Midden-IJssel 2017-2022.pdf 

Beste 

Hierbij de regionale opgave van de regio Midden-IJssel (centrumgemeente Deventer) incl. de door jullie gevraagd 
bijlagen (actueel beleidsplan). 
Het format v.w.b. de extra maatregelen volgt in een separate mail. 

Samenwerkingsverband voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen 

Van: 	 711minvws.nl> 
Verzonden: 29 januari 2020 17:13 
Aan • W2-3~124j-W-- -MW@ minvws.nl> • 
Onderwerp: Reminder - regionale opgave in beeld (1 februari a.s.) 

Beste contactpersonen MO/BW, 

Vermoedelijk ten overvloede en van een aantal van jullie hebben we het ingevulde format al ontvangen, maar bij 
deze nog even een reminder ten aanzien van onderstaande uitvraag, met als deadline 1 februari a.s. Alvast dank 
voor jullie tijdige reactie. Bij eventuele vragen zijn mijn collega 	 1(06- 	1) en ik (06- 	- 
bereikbaar. De centrumgemeenten die hebben aangegeven daarnaast een plan van aanpak in te zullen dienen 
met daarin aanvullende maatregelen (start 2020), hebben hierover separaat bericht ontvangen inclusief een 
uitgebreid format. 

Met groet, 

Beste contactpersonen MO/BW, 

Hierbij sturen wij jullie de brief 'Terugdringen van dakloosheid' die afgelopen vrijdag door het kabinet naar de 
Tweede Kamer is gestuurd. In deze brief beschrijft het kabinet de ambitie ten aanzien van dakloosheid en de 
stappen die de komende maanden worden gezet om tot een overkoepelend plan van aanpak te komen. 

Tevens sturen wij jullie hierbij de brief die vandaag naar de wethouders van de centrumgemeenten BW/MO en de 
VNG zal worden gestuurd. Met deze brief reageert de staatssecretaris van VWS namens het Kabinet op de 
brandbrieven van de VNG en de wethouders van de G4. In de brief staat een oproep aan alle 
centrumgemeenten om voor 1 februari de regionale opgave in beeld te brengen, conform een recent door 
de -I weede Kamer aangenomen motie. 
De staatssecretaris van VWS geeft daarnaast aan dat gemeenten die in 2020 al willen starten met aanvullende 
maatregelen om het aantal dak- en thuislozen in de regio terug te dringen, zich uiterlijk 15 december kunnen 
melden bij ondergetekenden. Op 17 december (10.00 - 12.00 uur) vindt een sessie plaats in Utrecht (La Vie 
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toename van 
psychiatrische 
problematiek, 
triple diagnose 

Format opgave dak- en thuislozen* 
Omvang doelgroep 
Geschatte aantal dak- en thuislozen in uw regio 
Waarvan 18-27 jaar 
Waarvan 28 jaar en ouder 
Doelgroep en zorgbehoefte 
Problematiek die leidt tot voornamelijk een 
huisvestingsvraag. Behoefte aan zelfstandig wonen in een 
zelfstandige of onzelfstandige woonruimte met een lichte 

1, 	11 	• 1 1" 1" ".. I 1 

Problematiek die leidt tot behoefte aan zelfstandig wonen in 
een zelfstandige of onzelfstandige woonruimte met 
i 	-n i-v- .e.e -•.i 	.ecifi-ke w..nv.r 
Ernstige problematiek, zeer beperkte mate van 
zelfstandi.heid die leidt tot behoefte aan beschermd wonen. 

Heeft u beeld van de ontwikkeling binnen doelgroepen in de 
afgelopen jaren? Zo ja, kunt u kort toelichten welke 
ontwikkeling u ziet? 

Doelgroep en woonbehoefte 
Behoefte aan onzelfstandige woonruimten (kamers) voor 
zelfstandi. wonen. 
Behoefte aan zelfstandige woonruimten voor zelfstandig 
wonen. 
Behoefte aan zelfstandig wonen in een geclusterde 
woonvorm in een onzelfstandige woonruimte (kamer) - 
.e.eleid wonen. 
Behoefte aan zelfstandig wonen in een geclusterde 
woonvorm in een zelfstandi.e woonruimte 
Behoefte aan plekken voor beschermd wonen (24-uurs 
verbli' 

17 

5 

3 

5 

3 

Toelichting 

Te weinig betaalbare woningen beschikbaar. Aanvraag uitkeringen (langdurig trajecten) 

Alle gemeenten hebben prestatieafspraken met woningbouwcorporaties, waarin er 
een aandachtsveld voor dak- en thuislozen is opgenomen. 

De integrale aanpak wordt door meerdere partijen uitgevoerd. Bijvoorbeeld 
wijkteams, zorgpartijen (IrisZorg, Leger des Heils). Elke gemeente zet een lokale 
hulpverlener of wijkteam in. Daarnaast zijn er afspraken met schuldhulpverlening. In 
Doetinchem heeft Bureau financiele ondersteuning afspraken met IrisZorg en 
Buurtplein voor deze doelgroep. In Doetinchem wordt een vorm van housingfirst 
uitgevoerd door het Leger des Heils. IrisZorg is voornemens om dit in 2020 verder 
ontwikkelen in alle gemeenten in de regio Achterhoek. Onafhankelijke 
clientondersteuning wordt geboden door Mee Oost. Daarnaast heeft IrisZorg een 
team van ervaringsdeskundigen. In de Achterhoek zijn tevens afspraken met 
Lindenhout toeleiding Zorg om jongeren tussen de 16-27 jaar binnen drie maanden 
toe te leiden naar Zorg. Daarnaast kennen we in de Achterhoek een aantal vormen 
van inloop voor dak- en thuislozen (ook mensen met pscyhische problematiek (de 
zogenaamde Stadskamers). 

' splan maa chapp, pak dak- 	huislozen 

Geschatte aantal 
33 + 38 mensen, die een briefadres hebben. 
11 
22 
Geschatte aantal 

Welke belemmeringen ervaren gemeenten bij het helpen 
van dak- en thuislozen aan een woonruimte (zo nodig met 
begeleiding)? 

e e a spra en ee zijn er in uw regio met 
oningcorporaties en andere verhuurders gemaakt over de 
itstroom uit de maatschappelijke opvang en de huisvesting 
an (ex-) dak- en thuislozen? Denk hierbij aan 

Hoe ziet de Integrale aanpak (op het terrein van financiële 
bestaanszekerheid, schulden, wonen, opleiding, toeleiding 
naar werk, zorg, begeleiding, onafhankelijke 
cliëntondersteuning en de Inzet van ervaringsdeskundigen) 
onder regie van gemeenten eruit? Stuur bijvoorbeeld uw 
laatste plan mee. 

Huidige uitgaven Uitgaven in euro's (*1.000) 

2016 2017 2018 
3619592 3525105 4002086 

Wat zijn uw uitgaven aan maatschappelijke opvang in de 
jaren 2016-2019? 

2019 (schatting) 
4341422 

I) oc. 67 

* Bij deze uitvraag hanteren wij dezelfde definitie als het CBS: 
Het gaat om feitelijk daklozen die (a) leven op straat of andere openbare ruimte, zonder vaste verblijfplaats, (b) kortdurend gebruik maken van de 
nachtopvang of laagdrempelige opvang en (c) op niet-structurele basis bij familie of vrienden slapen, zonder vaste verblijfplaats. Het gaat daarbij om 
ingezetenen van Nederland; zij zijn op enig moment in Nederland geregistreerd (geweest) in de Basisregistratie Personen (BRP) en hebben een Burger 
Service Nummer (BSN). 

Residentieel daklozen vallen niet onder de definitie. Residentieel daklozen verblijven in voorzieningen waar mensen op structurele basis 24 uur per dag 
verblijven/wonen, zoals sociale pensions, 24-uurs maatschappelijke opvangvoorzieningen en Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen RIBW's. 
Ook mensen die begeleid (kamer) wonen of marginaal gehuisvest zijn vallen niet onder de doelgroep. 



10.2.e 	 Doc. 68 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen:  

donderdag 16 januari 2020 16:00 

format dak- en thuislozen 
Kopie van 20191203 format dak en thuisloosheid (002).xlsx 

Willen jullie dit bekijken en contact opnemen als er nog vragen zijn? 

Groeten, 

Van: 	 doetinchem.nl> 
Verzonden: donderdag 16 januari 2020 15:35 
Aan: 
Onderwerp: format dak- en thuislozen 

Geachte 

minvws.nl> 

Bijgaand stuur ik u het format retour van Centrumgemeente Doetinchem. 

Indien er aanvullende vragen zijn, horen wij het graag. 

Met vriendelijke groet, 

gemeente 	Doetinchexn 
gemeente Doetinchem 
Maatschappij 
Beleidsmedewerker 
(0314) 

)@doetinchem.n1 
www.doetinchem.n1 

Voor adressen en openingstijden zie www.doetinchem.nl/contact  
Gemeente Doetinchem Door de risico's van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, 

gebreken of andere onvolkomenheden optreden in het e-mailverkeer. Daarom is alle informatie in dit bericht 
niet bindend. De gemeente Doetinchem gebruikt e-mail niet voor het aangaan van verplichtingen of 
rechtsbetrekkingen. Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten worden ontleend. 
Binnenkomende berichten met spam of virussen worden zonder tegenbericht aan de verzender verwijderd. 
Gemeente Doetinchem, Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem, telefoon +31 (0) 314-377377, telefax +31 (0) 
314-343437. (Disclaimer110117) 
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Beschrijving algemene problematiek tn de regio 	up oasis van ee oneer-amen en ogeenkornstan en kijkend naar net huidige opyantiaanbod zien we d Drechtsteden en Alblaserwaard Vlfheerenlanden (centrumgemeente Dordrecht) een aantal knelpunten. 
1). In de huidige opvang geldt geen beddenlimiet. Dat betekent dat niemand op straat hoert te slapen, maar ook dat de druk op de huidige opvang is gestegen door de stijging  van het verzoek voor nachtopvang. Ook de verschillen In 
groepen die er op zijn aangewezen is groter. Verder draagt de bestaande nachtopvang om diverse redenen niet bij aan het herstel. 
2). De concentratie van de bestaande opyangvoorzieningen In Dordrecht In de buurt Kromhout-Kasperspad (nachtopvang, dagopvang, 24 cum opvang Harsten) en het beschermd wonen heet aan negatieve Invloed op de overlast en het 
gevoel van veiligheid In da buurt. 
3). Ontwikkelingen in de GG2 en verslavingszorg (afbouw klinische bedden, verkorten van behendriltrajecten, personeelstekorten en meer ambulant werken) zorgen ervoor dat mensen sneller zelfstandig gaan wonen en zich soms te snel 
weer ielr moeten redden. 
4), Snelle doorstroom van crisisopvang neer zelfstandig wonen en voorkomen van dakloos wordt belemmerd door een drietal factoren: krapte op da woningmarkt en procedures, een te klein aanbod van tussenvoorzieningen en het gegeven 
dat beschermd wonen-voorzieningen In de regio maar voor een deel van de cliënten een passende vervolgvoorziening is. 
5). Te veel mensen vallen terug in problemen door oude meer het gebrek een een sociaal netwerk, het niet kunnen vinden van een baan, het opnieuw maken van schulden of dat ze de verslaving niet de bad kunnen. 
6). Er zijn meerdere organisaties die zich bezig houden met signalering, toeleiding en (bemoei)zorg in stad en regio. Elke organisatie heeft echter een algen werkwijze en financiële kaders. Hierdoor sluit zorg niet altijd op elkaar aan en  

Welke concrete belemmeringen ervaart u bij het helpen bil Zie beschrijving deerne. 
breblemdlele 

195, waarvan 
(a) leven op straat of andere openbare ruimte, zonder vaste verblijfplaats, inci auto/caravan of boot: 30 
(b) kortdurend gebruik maken van de nachtopvang of laagdrempelige opvang Incl. 24uurso0vang: 84 
fel oo nlet-steurturele basis bil famille of vrienden slapen zonder vaste verblillobrats• 55  
40, waarvan: 
(a) leven op straat of andere openbare ruimte, zonder vaste verblijfplaats, Inci auto/caravan of boot: 4 
(b) kortdurend gebruik maken van de nachtopvang of laagdrempelige opvang incl. 24uursopyang: 13 
(c) op niet-structurele basis bij lamde of vrienden slapen, zonder vaste verblijfplaats: 14 
155, waarvan: 
(a) leven op straat of andere openbare ruimte, zonder vaste verblijfplaats, incl auto/caravan of boot: 26 
(b) kortdurend gebruik maken ven de nachtopvang of laagdrempelige opvang incl. 24uurso0yang:71 
(c) op nlet-structurele basis bij famille of vrienden slapen, zonder vaste verblijfplaats: 41 

Waarvan 28 jaar en ouder 

Beschrijving van de doelgroep op andere relevante punten We onderscheiden grofweg vier cllenteroepen die een beroep doen op opvang : 1. 'klassieke daklozen': cliënten die op basis van langdurige psychiatrische problematiek en/of met verslavingsproblemen in de opvang belanden. 2). M02: 
(denk aan geslacht, GGZ problematiek, 	 Economische / nieuwe daklozen: cliënten die op basis van een combinatie van psychosociale problemen vaak kortdurend d de opvang verblijven. Vrijwel altijd Is sprake van schulden; denk ook aan gevolgen van vechtscheldIngen. Uitstroom 
verslavIngsproblematlek, detentleverteden, enz.) 	Is doorgaans gericht op snelt terugkeer naar zelfstandigheid. 3). M03. Jongeren. Dit betreft cliënten van circa 16-27 jaar die geen algen woonedres hebben. Soms omdat zij uit een instelling ekomstig zijn (18./18, problematiek): soms 

omdat al) zwerven. Na onding met enige vorm van begeleiding in traject richting (grotere) zettstandigheld. 4). M04: VO/M0 Gezinnen. Dit betreft gallonen die opvang zoeken neer aanleiding van situatie van huiselijk geweld of andere 
redenen. 

Geschatte aantal dak- en Mulder.en otregio op 
peildatum 1 december 2019? 

Waarvan 18:27.1414r 

Problematiek ene leidt tot voornamelijk een 
huisvestingsvraag. Behoefte aan zefistandlg wonen In een 
zelfstandige of onzelfstandig* woonruimte met een lichte 

. . 
Problematiek are leidt tot behoefte dan zelfstandig wonen 
In een zelfstandige of onzelfstandige woonruimte met 

Ernstige problematiek, neer beperkte mate van 
zelfstandigheid die leidt tot behoefte aan beschermd 

Heeft u beeld van de ontwikkeling binnen doelgroepen In 
de afgelopen jaren? Up., kunt u ko,  toelichten welke 
ontwikkeling u ziet? 

Doelgroep en woonbehoette 
Behoefte aan onzelfstandige woonr 	;en (kamers) Veer 

Behoefte aan zelfstandige woonruimten voor zelfstandig 

Behoefte aan zelfstandig wonen in eed geclusterde 
woonvorm in een onzelfstandige woonruimte (lomer) - 

Behoefte aan zelfstandig wonen In con geclusterde 

Overige behoeften van da doelgroep, bijvoorbeeld t.a.v. 
het aanpakken van schulden 

voorkomen en aanpakken van rinancide problematiek; begeleiding bij en benandeltng van psychiatrie en verslaving; herstel/versterken sociale netwerk, meer mogelijkheden voor activering, dagbesteding en perbdpetle; langere begeleiding 
en vinger aan de pols houden 

Welke doelstelling Wilt u met de huid, aanpak realiseren? CCM sitinenee rui, en onnersreuningsaanpaK voor inwoners met psychische UT psycnosochho proulemen, inwoners die voor risico s voor hun veiligheid alt gevolg van huiselijk gewoel dakloos dijn geraakt en onvoldoende in staat dun om hun 
problemen delf or in hun ergen omgeving op te lossen. Een sluitende zorg en ondersteuningsaanpak maakt bet mogelijk dat inwoners ao snel mogelijk in de (of een)) argon omgeving geholpen wonden waarmee we proberen te voorkomen dat 
gij op straat moeten slapen of naar een intramurale instelling moeten. Risico's op dak. en thuisloosheid, opname in een instelling en onveiligheid thuis worden zo vroeg mogelijk gesignaleerd. 
Inwoners de wel gebruik maken van een (opvang)voorelening willen vo zo spoedig mogelijk laten terugkeren In de wijk. (zie bijlage Transformeer...agenda Beschermd wonen en opvang Drechtsteden en Albladerwaard-Vijfheerenianden, 
2017) 

1. Voorkomen dat onze Inwoners het dak boven hun hoofd kwijt raken. 
2. Inwoners die door omstandigheden toch op straat zijn beland, een goede en vellige tijdelijke plek bieden met de ondersteuning die daarbij nodig IS. Van daaruit willen we 
zorgen dat mensen zo snel mogelijk kunnen doorstromen naar een eigen woning (met begeleiding), tussenvoorelenIng of beschermde woonvorm. 
3, Voorkomen dat dienten terugvallen die zijn uitgestroomd uit de opvang. 
4. Iedereen in deze stad een prettige, veilige woonomgeving heelt, ook degene die In de buurt van een opvangvoorzlening wonen. 

Welke doelstellingen wilt ti met de extra maatregelen gaan 
realiseren? 

Welke afspraken tin er Jr, uw regro 	koningoorporaties >mok culo wernen zorgaanoieciers, gemeenten en woningcorporaties in de urecntsteden aan de Huisvestingsagenda Kwetsbare Groepen (HKG). Het ligt in de lijn van de Intenties van betrokken partijen om do Agenda HKG voort te zetten. 
en andere verhuurders gemaakt ovi r Ce uitstroom uit de (Zie bijlage Agenda 2020). Een ven de resultaten daarvan is dat voor uitstroom uit instellingen procesafspraken zijn gemaakt 'Route naar (beschermd) thuis In de wijk'. Verder werken we samen aan het realiseren von passende 
maatschappelijke opvang en de huisvesting van (ex-) dak- woon(zorg)producten. 
en thuislozen? Denk hierbij aan prestatieafspraken en/of 

Welke afspreken heeft rr mat andere relevante partijen Convenant preventie huisuldettIngen (met corporaties, Sociale Dienst Drechtsteden en GGD) 

Hee ziet de Integrale aanpak (op het terrein van financiële 
bestaanszekerheid, schulden, wonen. celdeling, tederdere 
naar werk, zong, begeleiding, onalhonkclijke 
cliënt ondersteuning en de Inzet van ervaringsdeskundigen) 
onder regie van gemeenten eruit? Stuur bijvoorbeeld uw 
laatste plan mee. 

Zie bijlagen: WMO beleidsplan Dordrecht (december 2019) en Regionale visie sociaal domein Drechtsteden Duni 2019) 

niet bekend, we voeren najaar een CapadtelWonclenook uit om hier een inschatting van te kunnen maken (zie planning hieronder) 

niet bekend, boem 

niet bekend, Idem 

niet bekend, Idem 

niet bekend, idem 

Ca 25% ea op peildatum 1 december: ca 50 personen (op basis van onderzoek uit 2015) 

ca 90% e» op peildatum 1 december: ca 80 personen (op basis van onderzoek uit 2015) 

ce 40%  50 op peildatum 1 december: ce 80 personen (op baste van onderzoek uit 2015) 

De grootste groep in de nachtopvang bestaat uit 'klassieke' daklozen: cliënten met langdurige psychiatrische problematiek an/ot met verslavingsproblemen. De problematiek van deze mensen is ingewikkelder 
geworden. De hoeveelheid zorg die iemand nodig heeft is groter. Ook de diversiteit neemt toe. Zo stijgt Oct aantal dak- en thuisloze jongeren (16 - 27 jaar), economische/nieuwe daklozen (ook wel; daklozen zonder OGGzproblematlek), 
dakloze vrouwen bij wie geen sprake Is van risico's voor hun veiligheid door huiselijk geweld, en dakloze gezinnen met kinderen. 
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Wat zijn uw uitgaven aan rneatscha,rtijke opvang in de 
laren 2016-2019,  
Wet zijn uw uitgaven aan beschermd wenen In de jaren 
2016.2019,  
Wat zijn uw uitgaven aan begeleidino (doelgroep 13W-t10) 

Uitgaven in aura's 1.1.000) 
2016 	 )017 

Wat is de verantwoorddekkeklsoendeimg per maatregel, kentrumgemeente Oorgram[ cooroin.rt oe uitvoering van de maatregelen en Is 
Wie doet wat? 	 elndverantwoordelijk voor beleid en IdNoming; Uitvoering In samenwerking met 

reglogemeeMen, corporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, GGD en sociale diensten 
Drechtsteden en Alblasserwaard. Nadere ultvorirIngsafspraken met verdeling 
verantwoordelijk volgen in 2020 (afhankelijk van onderwerp) 

Huidige maatregelen, incl. beoogd rt,oltaat (hoeveel da 	Diverse voorzieningen voor het signaleren van problemen van en bieden ven hulp aan kwetsbare Inwoners (ca Sociale wijkteams, Team Toeleiding en Bemoeizorg, pilots Wijk GGCrer); Pilot Vroeg eropaf Dordrecht West (bij 
en thuislozen denkt u hiermee te helpen). 	 betatingsachterstanden, vaste lasten, crediteuren); voorzien in bedden nachtopvang, 24uursopyang; transformatie beschermd wonen naar beschermd thuis en Agenda huisvesting kwetsbare groepen. 

Deze maatregelen zijn gericht op alle dak- en thuislozen in de regio Drechtsteden en Alblassenveard. 

Gewenste aanvullende maatregelen, incl. beoogd resultaat Zie hoofdstuk 4 Visie Opvang Kwetsbare groepen Centrumgemeente Dordrecht 2020-2025 (bijlage). 
hoeveel dak- en thuisleien denkt ir Nerrnee te kunnen 	• ArtleIgn 1. Voorkomen dat mensen dakloos worden: Acties: 1). Het onze partners inzetten op het realiseren van voldoende woningen en de ontwikkeling van passende woon(zorg)producten. 2). Met het programma Samen tegen armoede 
alpen). 	 inzetten op maatregelen die helpen bij het voorkomen dan wel terugdringen van armoede- en schuldenproblernatlek, 3). Inzetten op een goede doorontwikkeling van de wiel* wijkteams met inzet uit herInvesterIngsplan sociaal Domein'. 

4). Deelname een het landelijk Attleprograrna dak- en thuislozejongeren levert extra en Inspiratie op voor het terugdringen van het eentel dak- en thisioze jongeren, 5), Onderzoeken hoe de keten van signalering en Inzet van toelelding en 
bemoeleorg verbeterd kan worden. 
• Actielijn 2: Werken aan perspectief: 1). De huidige nachtopvang vernieuwen naar een moderne crisisopvang, 2) Een bredere. laagdrempelige intake organiseren en op herstel gerichte trajecten voor inwoners organiseren voor inwoners 
dle deklooi zijn  of dreigen te reken. 3). Inzetten op een uitgebreider aanbod ven tussenvoorzleningen, in verschillende vormen en gespreid over stad en regio. 4). Het eenvragen van een uitkering of schuldhulpverlening minder ingewikkeld 
maken en onze procedures en regels daarvoor aanpassen. Dit om snelle doorstroom uit en daling van het gebruik van de opvang te bevorderen. 5). De Mogelijkheden voor activering en dagbesteding en partIcipatletrajecten uitbreiden, 
• Actlelljn 3. Voorkomen terugval: 1). We blijven met de reglogemeenten activiteiten ontplooien waarmee we «captatie. aansluiting in de wijk stimuleren. 2). Voorbereiden op zelfstandig wonen door het bieden van makkelijk te volgen 
onderwijs en coachen. 3). Het bieden van verplicht preventief budgetbeheer, wat voorkomt dat mansen (opnieuw) door .hulden in de problemen komen. 4). Het inzetten op net organiseren van een 'waskylertdunctie met medewerking van 
formele en informele netwerken, 
• Actielijn 4: een prettige, veilige woonomgeving. Bij de keuze voor een nieuwe locatie houden we rekening met de dreagkracht In de buurt. Omdat het van groot belang Is dat deze (meestal kleinschitlige) locaties en hun bewoners goed 
opgenomen worden in de buurten, gaan we met de omwonenden ven de nieuwe locaties In gesprek. 

Deze maatregelen zijn bedoeld om alle dak- en thuislogen In Drechts.den en Alblasserweard mee te helpen. 

Korte beschrijving (Indien nog niet b....chreven). hoe 	Door tevoorkomen dat mensen het dak boven hun hoofd kwijt raken; snellere doorstroom vanuit de crisis. of nachtopvang (die meer kans ap herstel biedt) naar een woning In de wijk of eventueel een tussenvoortlening of beschermde 
dragen deze maatregelen bij aan de cmslag van 'hulp in de woonvorm en door verkleinen van de kans op terugval zorgen dat mensen zo weinig en zo kort mogelijk in opvang hoeven te zijn, maar kunnen wonen (met begeleiding waar nodig). 
opvang.  ..Wonen met begeleiding,  
Wet zijn de randvoorwaarden om de, extra maatregelen 	Cdre middelen voor extra Inzet op preventie (waaronder vroegsignalering psychische problemen (bv. door uitbreiding inzet wijk GGDer), schuldenproblematiek en da uitvoering van nieuwe wet op de scluAdhUlpverlenIng); C1,5 miljoen 
te kunnen nemen? 	 • Extra middelen en voldoende personeel voor ambulante zorg en begeleiding vanuit WMO: C0,5 miljoen 

- Ex.a middelen en personele capaciteit bij (regio)gemeenten en betrokken organisaties voor investeringen in vernieuwing huidige opvang (C600.000) en ontwikkelen ven extra vervolgplekken, flexwonen en nieuwe woonzorgconcepten (PM) 
- Voldoende middelen en personeel voor ambulante behandeling psychiatrie en verslaving; terugdringing wachtlijsten 
• Lendelgke taakstelling voor huisvesting kwetsbare doelgroepen (irt huidige druk woningmarkt) 
• Afschaffing kostendidersnorm 

Wet Is uw planning voor de ieren 20.e en 2021?  2020: 
• Vern.kning huidige locatie rnaatr,cinappell)k opvang: van slaapzalen naar 1-persoonskamers 24.uursopvang 
• (Voorbereiding) realisatie nieuwe tussenvoortieningen, waaronder uitbreiding aanbod Housing First (volwassenen en jongeren), kleinschalige tijdelijke woonvoorzianingen; 

Doorontwikkeling sociale wijkteams 
- Voorbereiden organiseren bredere en laagdrempelige intake en op herstel gerichte trajecten voor Inwoners dle dakloos zijn of dreigen te reken; 
- Capaciteitsonderzoek beschermd wonen en en opvang 
• Onderzoeken hoe we het eenvragen van een uitkering of schuldhulpverlening minder ingewikkeld kunnen maken en onze procedures en regels daarvoor aanpassen. Dit om snelle doorstroom uit en daling van het gebruik van de opvang te 
bevorderen 
- Uitbreiden aanpak Vroeg eropaf naar heel Dordrecht (ter voorbereiding op de invoering van de nieuwe Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening) 
- Verkenning mogelijke verbeteringen In keten signalering en toeleiding en bemoertore 
- Start extra program mes voor acceptatie en aansluiting In de wijk en sociaal netwerk en organiseren wankviamfunctle 

Nadere afspraken met partners in de stad en regio over de uitvoering van de visie (oe. afspraken over woningen voor Housing first en lontles tussenvoorzleningen) en subsIdievoorwriarden en inkoopafspraken. 

2021: 
- Start nieuwe organisatie van bredere en leagdrempelIng Intake en op herstel gerichte traject. 
- Implementeren verbeteringen In keten signalering en toeloding en barnoertorg 

Realiseren nieuwe woon(zorg)concepten en tussenvoorzieningen, mede op basis van uitkomsten capacitelt.nderzo. 
Doorontwikkeling regionale herstelacademie ter vergroting Inzet ervaringsdeskundigen 

• Bij deze uitvraag hanteren wij demild, definitie als het CBS: 
Het gaat om feitelijk dakloten die (a) i.  ven op straat of andere openbare ruimte, zonder vaste verblijfplaats, (b) kortdurend gebruik maken van de nachtopvang of laagdrempelige opvang en (c) op nlet-structurele basis bij familie of vrienden slapen, zonder vaste verblijfplaats. Het gaat daarbij om ingezetenen 
van Nederland; rij zijn op enig momeni in Nederland geregistreerd (geweest) In de Basisregistratie Personen (BRP) en hebben een Burger Service Nummer (B5N). 

Residentieel daklozen vallen niet ono— de definitie. Residentieel daklozen verblijven in voorzieningen waar mensen op structurele basis 24 uur per dag verblijven/wonen, mals sociale pensions, 24•uurs maatschappelijke opvanevoorrieningen en Regionale instelling. voor Beschermd Wonen RIBIN's. Ook 
mensen die begeleid (kamer) wonen nl  marginaal gehuisvest zijn vallen niet onder de doelgroep. 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 

Bijlagen: 

Odordrecht.nl> 
vrijdag 31 januari 2020 17:15 

regionaal plan van aanpak aanvullende maatregelen dak- en thuisloosheid 
Dordrecht 
Format extra maatregelen dakloosheid v2.xlsx; Bijlage Regionale-visie-sociaal-
domein-Drechtsteden.pdf; Bijlage WMO- beleidsplan 2020- 2023 gemeente 
Dordrecht.pdf; Van opvang naar wonen 2020-2025. Visie opvang kwetsbare 
groepen centrumgemeente Dordrecht.pdf; Agenda Huisvesting kwetsbare groepen 
2020 def.pdf; Regionale transformatieagenda, def. versie.pdf 

Beste 	; en 
Hierbij zoals aangekondigd het regionale plan van aanpak met extra maatregelen dak- en thuisloosheid Dordrecht, 
met een aantal bijlagen. 
Onze plannen zullen de komende maanden nog concreter worden, maar hopelijk hebben jullie voor nu hiermee een 
goed beeld van onze ambities. We hopen op een goede samenwerking/ju►lie bijdrage om deze ambities te 
realiseren. 

Met vriendelijke groeten, 

Senior Beleidsadviseur Beleidsadviseur Sociaal Domein 
Team Zorg en Ondersteuning 

Spuiboulevard 300 
3311 GR DORDRECHT 
Postbus 8, 3300 AA DORDRECHT 
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1. Inleiding 
Voor u ligt het Procesboek OGGZ versie 4 voor de doelgroep Maatschappelijk Opvang en OGGZ ten 
behoeve van de Valleiregio met Centrumgemeente Ede. Dit betreft de gemeenten Barneveld, 
Renswoude, Scherpenzeel, Wageningen, Rhenen. 
De beschreven trajecten zijn bedoeld voor dak- en thuislozen waar Centrumgemeente Ede 
verantwoordelijkheid voor draagt. Het betreft zowel opvang- als ambulante trajecten. Partners die 
opvang bieden: Leger des Heils, Johanniteropvang en Timon. Partners die ambulante begeleiding 
bieden: Elan, Kwintes, RIBW, Ontmoeten en Verbinden (bemoeizorg) en Iriszorg (Individuele Instap 
Verslavingspreventie). 

2. Aanmelding 
Toegang MO Ede 
Binnen kantoortijden (maandag t/m vrijdag tussen 9:00 uur en 17:00 uur) kan een cliënt zich melden 
bij: 
De balie van het Werkplein van de gemeente Ede 
Raadhuisplein 1 te Ede 
maatschappeliike.opvang@ede.nl   

Indien op dat moment een consulent inkomen beschikbaar is, vindt de intake/screening meteen 
plaats. Is dat niet het geval dan wordt voor een later tijdstip een afspraak gemaakt. 
De intake voor jongeren tot 27 jaar wordt gedaan door Timon. Per 1 april' 2020 worden deze intakes 
ook door de Toegang MO gedaan. Contactgegevens van Timon: 
Timon Toegang: 0900 - 9008 
www.timon.nl   

Cliënten uit Wageningen melden zich bij het Startpunt in Wageningen. 
Rooseveltweg 408a ('t Palet) 
In Wageningen 
0317 41 01 60 
startpunt@wageningen.nl   
Openingstijden: 
Maandag t/m donderdag van 9:00 uur tot 17:00 uur 
Vrijdag van 9:00 uur tot 13:00 uur 
Indien nodig vindt tussen Ede en Wageningen of vice versa een warme overdracht plaats. 

Aanmelding buiten kantoortijden: 
Buiten werktijd kan een cliënt zich melden bij de aanbieder 
Leger des Heils 

1  Mogelijk per 1 januari 2020 
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Kazernelaan 4, te Ede 
Indien wordt vastgesteld dat de cliënt tot de doelgroep behoort en er plaats is, wordt de cliënt een 
bed geboden. Alleen NAW-gegevens worden gevraagd en bepaald wordt of de cliënt tot de 
doelgroep behoort. Of een cliënt wel of geen woonplaats in de Valleiregio heeft is in dit stadium niet 
relevant. De eerstvolgende werkdag meldt de cliënt zich bij de balie van het Werkplein voor een 
intake/screening. 
De uitkomsten van de screening worden teruggekoppeld naar de aanbieder(s). 

2. Doelgroep maatschappelijke opvang 

Daklozen 
Tot de doelgroep behoort eenieder die feitelijk dakloos is of een zeer onwenselijke slaapplek heeft 
(in een auto, een schuurtje etc.). 

3. Doelgroep maatschappelijk werk/bemoeizoreambulante begeleiding 

Thuislozen 
Slapen bij familie of vrienden of op de camping (die niet specifiek is aangewezen voor recreatieve 
doelienden) wordt niet als een onwenselijke slaapplek gezien. Deze mensen zijn thuisloos en helpen 
we via een combinatie van maatschappelijk werk en bemoeizorg/ambulante begeleiding. 

Bij gezinnen met kinderen wordt door de consulenten van de Toegang bekeken of de slaapplek die 
ze op dat moment hebben, voldoet. Zo nodig wordt overlegd met de consulenten WMO en de 
verbindingsofficieren. Slapen zij bijvoorbeeld bij familie dan wordt ambulante begeleiding ingezet 
om tot een snelle oplossing te komen. 

4. Plaatsing in de Valleiregio 

In Ede wordt de woonplaats vastgesteld door te kijken naar de gemeentelijke basisregistratie en de 
inschrijving op het adres. Wanneer iemand een jaar voorafgaand aan het ontstaan van de 
dakloosheid in de regio heeft gewoond is dat de woonplaats. Heeft iemand wisselende adressen 
gehad, dan kan hij of zij middels bankgegevens aangeven toch in deze regio gewoond te hebben. 

Ligt de woonplaats van de cliënt in een andere regio dan wordt bekeken worden waar hij of zij de 
grootste kans heeft op een succesvol traject. Uit het onderzoek kan naar voren komen dat in de 
Valleiregio een grote kans op een succesvol traject bestaat. Het gaat daarbij om: 
de aanwezigheid van een positief sociaal netwerk dat helpt om ofwel instroom in de MO te 
voorkomen of uitstroom te bevorderen. En een omgeving die (begeleid) zelfstandig wonen 
stimuleert. Een (parttime) baan vergroot uiteraard ook de kans op een succesvol traject. 

Als andere voorwaarden voor succesvolle trajecten worden aangegeven: 
• (Reeds ingezette) actieve schuldhulpverlening 
• Een bestaande relatie met de GGz of andere vormen van hulpverlening 
• (Reeds ingezette) scholing, (vrijwilligers-)werk of dagbesteding 
• Eventueel aanwezige veiligheidsrisico's op de huidige woonplek 
• De behoefte aan een specifieke aanpak of specifieke voorziening 
• Andere (gegronde) redenen om tegemoet te komen aan de wens van de cliënt. 
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De bepalingen voor landelijke toegankelijkheid zijn vastgelegd in een convenant dat op 17 
september 2019 door het College van B&W van de centrumgemeente Ede is vastgesteld (zie bijlage 
1). 

Binnen de Valleiregio vindt instroom plaats op basis van bovenstaande criteria. Uitstroom vindt, 
tenzij anders gewenst, in principe plaats naar de gemeente van herkomst. In het beginstadium wordt 
contact opgenomen met de lokale sociale teams om te komen tot een gezamenlijk plan en afspraken 
rondom de uitstroom. De regie op de begeleiding ligt bij de gemeente van herkomst. 

5. 	Intake en plaatsing 
De mensen die zich melden aan de balie van het werkplein krijgen binnen 24 uur een intakegesprek 
met een consulent inkomen. Indien een cliënt (fysiek en/of psychisch) niet in staat is zich te melden 
bij de balie komt de consulent op locatie. 

De consulent checkt: 
1. De persoonsgegevens 
2. Of de cliënt tot de doelgroep behoort 
3. Of er sprake is van regiobinding middels een perspectiefonderzoek (zie hiervoor de 

vragenlijst in bijlage 2) 
4. Waar de cliënt de afgelopen tijd heeft geslapen 
5. Wat de oorzaak is van de dakloosheid 
6. Welke oplossingen al uitgeprobeerd of bedacht zijn en waarom dit niet heeft gewerkt 
7. Waar de cliënt bekend is: 

- CVS 
- veilig thuis 
- GGz 
- verwijsindex 
- sociaal team 
etc. 

De intake wordt geregistreerd in CVS2. Registratie vindt plaats op basis van de 
Zelfredzaamheidsmatrix. 
Wanneer een cliënt fysiek en/of psychisch niet in staat is om naar het werkplein te komen voor een 
screening, komt de consulent van de Toegang naar de aanbieder en vindt de screening op locatie 
plaats. 
Wanneer een cliënt psychisch en fysiek wel in staat is om naar het Werkplein te komen, maar besluit 
niet op de screeningsafspraak te verschijnen, wordt de toegang tot de MO per direct ontzegd. De 
zorgaanbieder weigert de cliënt verdere toegang. 

Aanbieders zijn op werkdagen tussen 9:00 uur en 18:00 uur telefonisch bereikbaar voor de 
medewerkers van de Toegang MO. Cliënten kunnen tussen 9:00 uur en 18:00 uur worden geplaatst. 

Op dit moment is dat het enige registratiesysteem dat ter beschikking staat. Per 1 januari 2021 wordt 
de MO uitgevoerd op basis van inkoop en wordt mogelijk alleen nog met het Berichtenverkeer in 
Vecozo gewerkt 
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Contra-indicaties 
Een actuele verslaving is voor Johanniter Opvang een contra-indicatie. Er zijn echter casussen 
waarbij een plaatsing bij Johanniter toch mogelijk is, bijvoorbeeld als al ambulante begeleiding door 
IrisZorg plaatsvindt. Met betrekking tot de contra-indicaties wordt altijd in overleg getreden met de 
aanbieder(s). 

	

5.1. 	Voorlopige plaatsing in de opvang: 
1. Een cliënt behoort tot de doelgroep, de woonplaats ligt binnen de Valleiregio en er is plaats 

in de opvang 
De cliënt krijgt een voorlopige beschikking voor 2 weken en krijgt binnen die termijn een 
gesprek met de consulent WMO van de gemeente Ede. De aanbieder reageert, samen met 
de cliënt binnen 24 uur op de uitnodiging van de consulent WMO, om te garanderen dat de 
termijn van 2 weken wordt gehaald. 

2. Een cliënt behoort tot de doelgroep, de woonplaats ligt niet binnen de Valleiregio en er is 
plaats in de opvang 
De cliënt krijgt een voorlopige beschikking voor 2 weken en de consulent inkomen doet een 
perspectiefonderzoek om te kijken in welke regio het traject van de cliënt de beste kans van 
slagen heeft. Zie voor dit onderzoek bijlage 2. Indien het traject in de regio van herkomst de 
beste kans van slagen heeft, neemt de consulent contact op met de regio van herkomst om 
afspraken te maken over de warme overdracht. 
Is de cliënt in staat om zelf te reizen, dan ontvangt hij of zij een treinkaartje. 
Is de cliënt niet in staat om zelf te reizen dan zal een medewerker van Ontmoeten & 
Verbinden meereizen. 

	

5.2. 	Geen plaatsing in de opvang 
1. Een cliënt behoort tot de doelgroep, de woonplaats ligt binnen de Valleiregio, maar er is 

geen plaats in de opvang. De cliënt wordt onconventioneel geplaatst (in een hotel, B&B of 
anderszins) en krijgt een voorlopige beschikking voor 2 weken. Er wordt ambulante 
begeleiding ingezet en de cliënt krijgt binnen 2 weken een gesprek met de WMO consulent 
voor het opstellen van het plan van aanpak. Zodra er een plaats vrij komt in de opvang 
stroomt de cliënt in. 
Tijdens kantoortijden gaat onconventionele plaatsing altijd via de Toegang MO. 
Buiten kantoortijden kan voor akkoord contact worden opgenomen met: 

-06.  
2. Een cliënt behoort tot de doelgroep, de woonplaats ligt niet binnen de Valleiregio en er is 

geen plaats in de opvang. In dat geval zullen de consulenten contact opnemen met 
voorzieningen in andere centrumgemeenten om te kijken of er elders plaats is. Is dat het 
geval dan wordt de cliënt doorverwezen. 
Is er geen plaats dan wordt contact opgenomen met de gemeente van herkomst en krijgt de 
cliënt een vergoeding om terug te reizen. 
Indien de cliënt niet in staat is zelfstandig te reizen wordt voor begeleiding gezorgd vanuit 
Ontmoeten en Verbinden. 
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3. Een cliënt behoort niet tot de doelgroep, er is sprake van regiobinding en van complexe 
problematiek dan wel dreigende dakloosheid. In dat geval wordt de cliënt doorverwezen 
naar bemoeizorg/maatschappelijk werk indien mogelijk van de betreffende gemeente.. 
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5.3. 	Verlengde plaatsing in de opvang 
De consulent WMO: 
- oordeelt of sprake is van een licht of en zwaar traject op basis van het aantal benodigde 

begeleidingsuren 
- maakt een plan van aanpak (wanneer de cliënt uitstroom naar een van de regiogemeenten 

gebeurt dit door de contactpersoon van de betreffende gemeente) 
- stelt de doelen vast en 

de uiteindelijke uitstroommogelijkheid: zelfstandig wonen met of zonder begeleiding of 
beschermd wonen. De consulent neemt contact op met de gemeente van herkomst om 
uitstroomdoelen en -termijn af te stemmen 

Het plan van aanpak wordt via een beveiligde verbinding gemaild naar de aanbieder. 
Tevens wordt een beschikking afgegeven voor een verlengd traject. De maximale duur van het 
traject is 3 maanden. Na 3 maanden vindt een evaluatie plaats. Het traject wordt verlengd als: 

1) De cliënt/aanbieder hebben actief gezocht naar passende woonruimte (ook kamers) en 
indien van toepassing woonurgentie aangevraagd. 

2) Cliënt staat op de wachtlijst BW. Verlenging MO noodzakelijk tot BW-plek vrij komt. 
3) Cliënt staat op wachtlijst GGZ-kliniek. Verlenging MO noodzakelijk tot plek in kliniek vrij is. 

(Wel aantoonbaar contact opgenomen met zorgverzekeraar in verband met 
wachtlijstbemiddeling) 

Wanneer de woonplaats van de cliënt een van de regiogemeenten in de Valleiregio is, is het 
uitgangspunt dat de cliënt na de opvangperiode uitstroomt naar de betreffende regiogemeente. Er 
wordt voor de cliënt nog steeds een plan van aanpak gemaakt, maar het Sociale Team of de 
betrokken WMO consulenten van de betreffende regiogemeente zullen daarbij aanwezig zijn. Zij 
stellen, in overleg met de cliënt de doelen vast en voeren regie op de realisatie van die doelen. 
De regie op de uitstroom ligt bij de consulenten van de gemeente Ede. 

5.4. 	Daklozen zonder status 
Het komt met enige regelmaat voor dat daklozen zonder status zich melden bij de Toegang. Zij 
komen niet in aanmerking voor de MO, maar moeten naar Ter Apel. De bedoeling is dat zij zich in 
Arnhem melden bij de vreemdelingenpolitie. Daar krijgen zij een treinkaartje naar Groningen van 
waar zij naar Ter Apel kunnen reizen. In principe is het niet de verantwoordelijkheid van de 
(centrum)gemeente om deze mensen op de juiste plaats te krijgen, maar de gemeente Ede wil 
gezinnen met kinderen niet met een simpele verwijzing en een treinkaartje naar Arnhem sturen. 
Voor gezinnen met kinderen wordt in deze gevallen een taxi gebeld die hen voor de deur van het 
politiebureau in Arnhem afzet, zodat we zeker weten dat ze daar goed aangekomen zijn. Voor 
volwassen alleenstaanden of stellen geldt dat zij een treinkaartje naar Arnhem krijgen. 
Bij de Toegang worden de gegevens van de betreffende mensen geregistreerd en doorgestuurd naar 
de vreemdelingenpolitie, zodat zij weten wie er onderweg zijn en geïnformeerd kan worden of ze 
goed aangekomen zijn. De gegevens worden via beveiligde mailverbinding gestuurd naar: 
Frontoffice AVIM 
Mercatorweg 28 
6827DC ARNHEM 
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(088) 965 77 00 
Frontoffice.avim.00st-nederland@politie.n1 

Ook wordt contact opgenomen met Ter Apel om bevestiging van aankomst te krijgen. 

5.5. 	Plaatsing Next Level 
Next Level is formeel gezien geen locatie in de zin van maatschappelijke opvang, maar een 

uitstroomlocatie. Het wordt echter in 2020 nog gefinancierd middels de maatschappelijke opvang3. 

Instroom in Next Level gaat via de consulenten WMO. 
Het verdere proces is vergelijkbaar met de procesbeschrijving voor verlengde opvang. 

Dus dat betekent: 
De consulent WMO van de gemeente Ede of de betreffende regiogemeente: 

maakt een plan van aanpak 

stelt de doelen vast en 

- bepaalt de uiteindelijke uitstroommogelijkheid 

Een traject in Next Level duurt een half jaar tot een jaar. Ook voor Next Level geldt dat een traject 

alleen verlengd wordt wanneer de cliënt/aanbieder actief gezocht hebben naar passende 
woonruimte (ook kamers) en indien van toepassing woonurgentie aangevraagd. 

5.6. 	Wachtlijstoverleg en Multidisciplinair overleg 
Een keer per twee weken (in even weken op dinsdagochtend van 9:00 uur tot 10:00 uur) vindt 
wachtlijstoverleg plaats. Hierbij zijn aanwezig: 

• Leger des Heils 

• Johanniter Opvang 
• Timon 
• Toegang MO 
• Ontmoeten en Verbinden 

Indien er sprake is van complexe casussen wordt op casusniveau een multidisciplinair overleg 
gepland, voor dit overleg worden alle betrokken en relevante partijen uitgenodigd. 

5.7. 	Uitzetting Opvang 
Wanneer een aanbieder voornemens is een cliënt de toegang tot de opvang te ontzeggen wordt 
hiervoor het proces gevolgd zoals dat is vastgelegd voor de ambulante begeleiding WMO en 
beschermd wonen. Deze procesbeschrijving is opgenomen als bijlage 3. 

3 	 Next Level wordt gefinancierd vanuit de MO, omdat het een uitstroomlocatie is voor het Leger des 
Heils en in het leven geroepen om de doorstroom vanuit de MO te kunnen bevorderen en de 
wachtlijsten terug te dringen. Nu deze functie minder noodzakelijk wordt door het verpláatsen van de 
Toegang MO naar de gemeente, kan, met de inkoop van de MO, gekeken worden naar een andere 
vorm van financiering. 
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Bij een acute situatie wordt op zo kort mogelijke termijn een multidisciplinair overleg georganiseerd 
waarbij in elk geval aanwezig zijn: 

• Consulent van de toegang 
• Consulent WMO 
• Beleidsadviseur MO 
• Handhaving 
• Interventieteam 
• Team verwarde personen 
• Aanbieder die de cliënt uitzet 
• Ontmoeten en Verbinden 
• Lid Sociaal Team gemeente van uitstroom. 

6. 	Aanbieders en Trajecten 

Op dit (2019 en 2020) moment kent de MO de volgende aanbieders en trajecten: 

Maatschappelijke Opvang 

Aantal 
plekken 

Kenmerken Aanbieder Traject 

20 Leger des Heils Psychiatrische 
problematiek en/of 
verslavingsproblematiek 

Individueel 
Individueel zwaar 
Passantenplek 

13 
6 
1 

11 Johanniter Psychische/psychiatrische 
problematiek. 
Gezinsopvang 

Gezinsplekken licht 
Gezinsplekken 
zwaar 
Individueel licht 
Individueel zwaar 

7 

4 

Timon 4 

Ambulante begeleiding 

Jongeren tot 27 jaar 4 Jongeren tot 25 jaar 

RIBW 

Elan 

Kwintes 

Ambulante begeleiding 
thuislozen 

Nvt 	 Voortraject 
Traject 

Nvt 	 Voortraject 
Traject 

nvt 	 Voortraject 
Traject 

72 
62 
12 
10 
7 
6 

Bemoeizorg 

Ontmoeten en verbinden 40 uur per week 
Leger des Heils 
IrisZorg 20 uur per week 

20 uur per week 
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De Maatschappelijke Opvang is het laatste redmiddel. In alle gevallen wordt eerst onderzocht of er 
een andere oplossing mogelijk is. Is dat niet het geval en is een verblijf in de Maatschappelijke 
Opvang noodzakelijk dan is alle begeleiding gericht op een zo spoedig mogelijke doorstroom naar 
een goede vervolgplek, al dan niet met zorg. 

7. 	Inzet ambulante begeleiding en bemoeizorg en maatschappelijk werk bij thuisloosheid 

Voor de doelgroep thuislozen en de mensen die gebruik maken van de onconventionele opvang 
wordt een combinatie van bemoeizorg en maatschappelijke opvang ingezet. Indien het een 
complexe casus betreft wordt het Sociaal Team van de betreffende gemeente ingeschakeld. 
Bemoeizorg is bedoeld voor mensen die niet of nog niet voldoende gemotiveerd zijn om begeleiding 
te ontvangen. Ambulante begeleiding wordt ingezet voor de mensen die wel graag begeleiding 
ontvangen om tot een oplossing te komen. 
Vanuit maatschappelijk werk/bemoeizorg vindt vraagverheldering plaats en worden mensen 
begeleid naar de oplossing voor hun specifieke situatie. Hierbij wordt alles in het werk gesteld om 
instroom inde maatschappelijke opvang te voorkomen. 

Ambulante begeleiding wordt ingezet door: 
• Voor Barneveld en omstreken - Elan 

aelanbarneveld.n1 
06 

• Scherpenzeel en Renswoude - Kwintes 

12 

@kwintes.n1 _.t 
06 i" 

• Rest van de regio - RIBW 

gqimm  aribwavv.n I  
06 wamstra 

armamaribwavv.n1 
06  PIT~7,A 

Kantoor RIBW 
0318 - 643 441 

• Vraagverheldering gebeurt door Maatschappelijke Werk, Opella 

@opella.n1 
06 

• Verslavingszorg 

jairiszorg.n1 
06 wk-~A 
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• 

• 

8. 	Bemoeizorg Daklozen 

Soms kiezen mensen er (tijdelijk) bewust voor op straat te slapen, omdat zij geen gebruik willen 
maken van de opvang en/of er niet aan toe zijn om hulp en begeleiding te accepteren. Het kan ook 
voorkomen dat cliënten binnen de opvang dermate onberekenbaar of agressief gedrag vertonen dat 
hen de toegang (tijdelijk) wordt ontzegd. 

Met de mensen die op straat slapen wordt contact gezocht door Ontmoeten en verbinden: 

06 

Zij werken zowel voor de doelgroep volwassenen als voor de doelgroep zwerfjongeren. De 
medewerkers van Ontmoeten en Verbinden zoeken contact met de daklozen en proberen hen naar 
zorg en/of opvang toe te leiden. 

De medewerkers van Ontmoeten & Verbinden worden ook ingezet wanneer een cliënt terug gaat 
reizen naar de regio van herkomst en daarbij begeleiding nodig heeft. 
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9. Evaluatie, trajectduur en regie 

9.1. 	Evaluatie en regie 
Na 3 maanden (en bij een verlengd traject na 6 maanden) zal een evaluatie plaatsvinden met 
aanbieder, cliënt en WMO consulent (de regiogemeente is hier, indien van toepassing, bij 
betrokken). 
De regie voor het uitstroomgedeelte ligt bij de consulent WMO. De regie voor de begeleiding, het 
oppakken van problemen en knelpunten ligt bij de aanbieder of een ambulant begeleider. 

9.2. 	Trajectduur 
Het is de bedoeling dat trajecten na 3 maanden afgesloten kunnen worden. Hier zal scherp op 
gestuurd worden. Mocht tijdens de evaluatie na 3 maanden blijken dat uitstroom binnen afzienbare 
tijd geen optie is, dan wordt de oorzaak besproken en wordt bekeken of een vervolgtraject wenselijk 
en noodzakelijk is. 

9.3. 	Uitstroom 
Een verblijf in de Maatschappelijke Opvang geeft geen  automatisch recht op urgentie. 
Van alleenstaanden wordt verwacht dat zij uitkijken naar een kamer in het kader van uitstroom, 
tenzij (met een medische verklaring) kan worden aangetoond dat een kamer geen passende 
huisvesting is. 
De verlenging van een traject vindt enkel op zorginhoudelijke gronden plaats. Tijdens het 
evaluatiegesprek moet een lijst worden overlegd van woningen en/of kamers waarop is gereageerd. 
Is niet voldoende gereageerd of is woonruimte afgewezen, dan wordt het traject niet verlengd. 

10. Winterregeling 

Wanneer de temperatuur onder 0 graden Celsius komt, kunnen dak- en thuislozen gebruik maken 
van de winterregeling. De NAW gegevens worden uitgevraagd. Personen die zijn geschorst voor een 
periode (2-6 maanden) gedurende MO-verblijf horen aan de deur van het Sociaal Pension of zij naar 
binnen mogen gedurende de winterregeling. De inschatting wordt op dat moment door de 
aanwezige professionals gemaakt. In deze afweging wordt o.a. gekeken naar groepsdynamiek op dat 
moment. 
Als bij schorsing duidelijk is dat de persoon geen gebruik zal mogen maken van de winterregeling, 
wordt dit gemeld bij de Toegang MO. 
De Toegang MO ontvangt zodra winterregeling van kracht is wekelijks een update van Ontmoeten en 
Verbinden / Leger des heils over de stand van zaken binnen de opvang gedurende deze periode. 
Deze update bevat informatie over aantal buitenslapers, bijzondere en/of zorgelijke situaties, 
beheersbaarheid situatie. 

11. Monitoring 

Monitoring vindt plaats door: 
• De factsheets die gegenereerd worden uit CVS 
• Gegevens die bijgehouden worden door de consulenten 

- het aantal screeningen 
- het aantal voorlopige plaatsingen 
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- het aantal vervolg plaatsingen 
- aantal mensen op de wachtlijst 
- de gemiddelde wachttijd 
- het aantal plaatsingen in de onconventionele opvang 
- het aantal mensen dat doorgestuurd wordt naar bemoeizorg/maatschappelijk werk 
- het aantal aangevraagde accorderingen trajecten zwerfjongeren 
- het aantal geaccordeerde trajecten zwerfjongeren 

12. 	Tariefberekening 

Bij de tariefberekening zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
1. De begeleiding kent een specialistisch deel (interventie op de gedragscomponent) en een 

regulier deel (bijvoorbeeld begeleiding bij het zoeken naar woonruimte). Voor het 
specialistische deel is het betreffende tarief berekend minus de vergoeding voor reistijd en 
administratie. Voor de reguliere begeleiding is het daarvoor bestaande tarief berekend. 

2. De kapitaalslasten zijn gelijk aan de kapitaalslasten in 2019 
3. De vergoeding voor eten en drinken is bijgesteld op basis van de Nibud-normen. 
4. Voor de 24-uurssetting is uitgegaan van een nachtwaker (schaal 3, cao welzijn) en een 

slapende wacht op HBO-niveau. 
5. Er wordt in 2020 alleen nog maar met lichte en zware trajecten gewerkt. Iedereen die in de 

MO komt krijgt een traject. 
6. De winterregeling wordt apart gefinancierd op basis van nacalculatie en aantoonbaar 

ingezet extra personeel. 
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Tariefberekening 2020 

24-uurs setting 

€ 19,98 

Totaal 
aantal uren 
per week 

3,5 

Uren begeleiding 
regulier per week 

1,5 

Uren begeleiding 
specialistisch per 
week 

2 

Dagdelen 
groepsactiviteiten 
per week 

0 

Hotelmatige kosten 
per etmaal 

€ 27,90 

Tarief per etmaal 
2020 

C 78,22 

Type traject 

MO - individueel licht - 
LdH 
MO - individueel licht - JO 
MO - individueel zwaar - 
Ld H 

€ 61,71 

€ 99,96 

€ 31,84 

€ 27,90 

C 0,00 

€ 19,98 

0 

0 

1,5 

3,5 

2 

2,5 

3,5 

6 
3 5 MO - gezinnen licht - JO 0 2 € 0,00 € 98,74 € 56,22 
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Bijlage 1 	Convenant Landelijke Toegankelijkheid Maatschappelijke Opvang 

Convenant Landelijke 
Toe•ankeli kheid 
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De commissie Zorg Jeugd en Onderwijs van de VNG is op 14 februari 2019 akkoord gegaan met het maken van 
afspraken tussen alle gemeenten over de manier waarop zij samen verantwoordelijkheid voor de landelijke 
toegankelijkheid van maatschappelijke opvang nemen, via dit door de VNG in overleg met gemeenten opgestelde 
convenant 
Gemeenten die het convenant hebben ondertekend verplichten zich daarmee om de model-beleidsregels uit het 
convenant in hun eigen beleid te incorporeren en te laten vaststellen. 

Door het ondertekenen van deze tekst verklaren de colleges van alle gemeenten akkoord te zijn met het volgende: 

De colleges van de gemeenten zijn, overwegende dat de Wmo bepaalt dat de maatschappelijke opvang in 
Nederland toegankelijk is voor een ieder die zich genoodzaakt ziet daarop een beroep te doen, van mening 
- dat zij ieder verantwoordelijk zijn voor het beleid in hun gemeente; 
• dat alle gemeenten er gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn dat deze wettelijke landelijke toegankelijkheid 

voor de maatschappelijke opvang in Nederland is gewaarborgd; 
- dat het onwenselijk is dat inwoners die zijn aangewezen op maatschappelijke opvang worden afgewezen voor 

toegang tot eerste opvang in een gemeente, zonder dat duidelijk is in welke gemeente zij wél aanspraak op 
toegang kunnen maken. 

De colleges van de gemeenten spreken af dat zij voor de uitvoering van de landelijke toegankelijkheid de volgende 
model-beleidsregels willen hanteren: 

Model- Beleidsregels inzake de toepassing van de landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang voor 
ingezetenen van Nederlandl  

Artikel 1. Begripsbepalingen 

In deze beleidsregels en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder 
a. college: college van burgemeester en wethouders van [naam gemeente] of [het college van de 

centrumgemeente [naam centrumgemeente], namens het college van burgemeester en 
wethouders van [naam gemeente] of [het dagelijks bestuur van [naam regionaal 
samenwerkingsverband van gemeenten bestaand uit de gemeenten [namen gemeenten] welke 
gezamenlijk zorgdragen voor maatschappelijke opvang].regio: een regionaal 
samenwerkingsverband van gemeenten welke gezamenlijk zorgdragen voor maatschappelijke 
opvang in de betreffende regio. 

b. maatschappelijke opvang: onderdak en begeleiding voor personen die de thuissituatie hebben verlaten 
en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving, niet zijnde personen die de 
thuissituatie hebben verlaten in verband met risico's voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld; 

c. melding: melding aan het college als bedoeld in artikel 2.3.2, eerste lid, van de wet; 
d. sociaal netwerk: personen uit de huiselijke kring of andere personen met wie de cliënt een sociale relatie 

onderhoudt; 
e. wet: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. 
f. woonplaats: de gemeente waarvan de cliënt het jaar voorafgaand aan de melding hoofdzakelijk is 

ingeschreven als ingezetene in de zin van de Wet basisregistratie personen. 

Alle andere begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die hierboven niet nader zijn omschreven 
hebben dezelfde betekenis als in de wet, de Algemene wet bestuursrecht, alsmede andere wet- en regelgeving. 

Artikel 2. Melding en (eerste) opvang 

1. Een behoefte aan maatschappelijke opvang kan door of namens een cliënt bij het college worden 
gemeld. 

2. In die situaties waarin terstond maatschappelijke opvang noodzakelijk is, beslist het college onverwijld tot 
verstrekking van een voorziening maatschappelijke opvang in afwachting van de uitkomst van het in artikel 3 
bedoelde onderzoek en de aanvraag van de cliënt. 
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3. 	Indien het college niet onverwijld maatschappelijke opvang kan bieden waar dit wel terstond noodzakelijk is, 
spant het college zich tot het uiterste in om op een andere wijze of in een andere gemeente of regio tijdig te 
voorzien in de behoefte van de cliënt aan maatschappelijke opvang 

Artikel 3. Onderzoek 

1. Het college vergewist zich met de cliënt wat de woonplaats was van de cliënt voor het ontstaan van 
dakloosheid. 

2 Indien het college vaststelt dat de cliënt, voor het ontstaan van dakloosheid, woonachtig was in een bepaalde 
gemeente of regio, niet zijnde de Valleiregio en hierover overeenstemming heeft met de bepaalde gemeente of 
regio kan het college de uitvoering van het onderzoek overlaten aan de bepaalde gemeente of regio, waarbij bij 
overdracht van eventuele informatie artikel 4 lid 4 van toepassing is. 

3. Indien het college de woonplaats van de cliënt voor het ontstaan van dakloosheid niet vaststelt of kan 
vaststellen, dan wel de uitvoering van het onderzoek niet wenst te laten uitvoeren door de gemeente of regio 
zoals bedoeld in lid 2 voert het college het onderzoek uit. Dit geldt ook indien het college niet tot 
overeenstemming komt met de in lid 2 bedoelde gemeente of regio. 

	

4. 	Indien het college het onderzoek zelf uitvoert, kan zij de in lid 2 bedoelde gemeente of regio verzoeken om 
informatie ten behoeve van het onderzoek aan te leveren. 

5. Het college onderzoekt in welke gemeente of regio een traject in de maatschappelijke opvang de grootste 
kans van slagen heeft, dat wil zeggen het meeste kan bijdragen aan de zelfredzaamheid en participatie 
(en daarmee het duurzaam herstel) van de cliënt. 

6. Het college betrekt bij dit onderzoek in elk geval de wens van de cliënt. Verder dient het college ook in elk 
geval bij het onderzoek te betrekken: 
a. of er factoren zijn in een gemeente of regio die de kans van slagen van een traject naar verwachting 

vergroten, zoals een sociaal netwerk welke een positieve invloed heeft of kan hebben op de zelfred-
zaamheid en participatie van de cliënt, en/of bestaand werk en/of dagbesteding en/of onderwijs van de cliënt 
en/of lopende hulpverlenings- of ondersteuningstrajecten. 

b. of er factoren zijn in een gemeente of regio die de kans van slagen van een traject naar verwachting 
verkleinen, zoals een sociaal netwerk welke een negatieve invloed heeft of kan hebben op de 
zelfredzaamheid en participatie van de cliënt en/of actuele criminele activiteiten van de cliënt en/of 
maatregelen die opgelegd zijn aan de cliënt. 

	

7. 	Indien, gedurende het onderzoek, blijkt dat een traject in de maatschappelijke opvang mogelijk of waarschijnlijk 
in een andere gemeente of regio de grootste kans van slagen heeft, dan betrekt het college deze gemeente bij 
het onderzoek. 

8. Het onderzoek, zoals bedoeld in lid 3, wordt 4zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 2 weken 
uitgevoerd, tenzij er redenen zijn, buiten de invloed van het college, die dit onmogelijk maken. 

9. De uitkomsten van het onderzoek worden vastgelegd in een onderzoeksverslag. 
10. Indien het college, conform lid 2, de uitvoering van het onderzoek overgedragen heeft aan een bepaalde 

gemeente of regio, dan vergewist het college zich van de uitkomsten van het onderzoek. 

Artikel 4. Overdracht van cliënt en cliëntgegevens 

1. Indien het college, op grond van het in artikel 3 lid 5 bedoelde onderzoek, van oordeel is dat de kans van slagen 
van een traject groter is in een andere gemeente of regio, dan neemt het college - in overleg met de cliënt -
contact op met die andere gemeente of regio. 

2. Deelt de andere gemeente of regio het oordeel van het college, zoals bedoeld in lid 1, dan vindt de 
overdracht van de cliëntgegevens én de cliënt onverwijld plaats. Dit tenzij met de andere gemeente of 
regio wordt overeengekomen dat het bijdraagt aan de kans van slagen van een traject, dat deze 
overdracht later plaatsvindt. 

3. Tot aan het moment van daadwerkelijke overdracht van de cliënt blijft het college, indien van toepassing, 
opvang bieden, dan wel blijft het college andere maatregelen treffen om op een andere wijze of in een 
andere gemeente of regio te voorzien in de behoefte van de cliënt aan maatschappelijke opvang. 

4. Het college draagt bij de overdracht alle noodzakelijke informatie over de cliënt, waaronder het 
onderzoeksverslag, over aan de andere gemeente of regio, in overleg met de cliënt. 

4 Het is juridisch gezien niet mogelijk om landelijk gemeentelijke (beleids-)regels vast te stellen. Vandaar dat hier de term model-beleids- regels wordt 

gehanteerd. Landelijke toegankelijkheid vereist echter wel afspraken waar alle gemeenten zich aan houden. Dit wordt geregeld doordat alle gemeenten 
het convenant ondertekenen, de regels uit dit model overnemen in de gemeentelijke regelgeving en implementeren. 
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5. Het college maakt met de andere gemeente of regio en de cliënt voorts concrete afspraken over: 
- de datum van overdracht; 
• welke aanbieder de cliënt maatschappelijke opvang, dan wel andere ondersteuning die in de behoefte van de 

cliënt aan maatschappelijke opvang voorziet, zal bieden in de andere gemeente of regio; 
• hoe het vervoer van de cliënt en eventuele reisbegeleiding plaatsvindt. 

6 	Indien de cliënt weigert medewerking te verlenen aan de in lid 2 bedoelde overdracht, kan het college overgaan 
tot weigering van de aanvraag tot een voorziening maatschappelijke opvang. 

Artikel 5. Verschil van mening tussen gemeenten 

1. Bij verschil van mening tussen het college en de andere gemeente of regio over de vraag welke gemeente of 
regio verantwoordelijk is voor het bieden van maatschappelijke opvang aan de cliënt spant het college zich 
maximaal in om tot een oplossing te komen. 

2. 	Indien het college én de andere gemeente of regio niet tot een oplossing komen, kan het college het 
geschil voorleggen aan de commissie geschillen landelijke toegankelijkheid. 

3. In afwachting van het oordeel van de in het tweede lid genoemde commissie blijft het college een 
voorziening maatschappelijke opvang bieden, dan wel op andere wijze voorzien in de behoefte van de cliënt 
aan maatschappelijke opvang. 

4. Het college volgt in het geschil het oordeel van de in het tweede lid genoemde commissie. 

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel 

1. Deze beleidsregels treden in werking op 1 oktober 2019. 
2. Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels landelijke toegankelijkheid maatschappelijke 

opvang Valleiregio. 

Aldus ondertekend door de wethouder, 

met instemming van het College van Burgemeester en Wethouders 

Plaats 	 Datum 	 Naam wethouder 
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Bijlage 2 	Vragen perspectiefonderzoek 

Wens van de cliënt 

• Heeft de cliënt een wens waar (in welke gemeente of regio) hij opgevangen wil worden? 
• Welke argumenten heeft de cliënt waarom een traject in de betreffende gemeente of regio van zijn of haar 

wens de grootste kans van slagen heeft, dat wil zeggen in beginsel het meeste kan bijdragen aan de 
zelfredzaamheid en participatie (en daarmee het duurzaam herstel) van de cliënt? 

Sociaal netwerk 

Wie behoren tot het sociale netwerk (zijnde personen uit de huiselijke kring of andere personen met wie de 
cliënt een sociale relatie onderhoudt) en waar wonen zij? 

• In welke mate is er sprake van een sociaal netwerk, welke een positieve invloed heeft of kan hebben op de 
zelfredzaamheid en participatie van de cliënt ("ondersteunend netwerk")? Waaruit bestaat de onder-
steuning, nu en in de toekomst? Draagt een traject in een bepaalde gemeente of regio eraan bij dat deze 
invloed in belangrijke mate wordt benut? 

- 	In welke mate is er sprake van een sociaal netwerk, welke een negatieve invloed heeft of kan hebben op de 
zelfredzaamheid en participatie van de cliënt ("negatief netwerk")? Welke negatieve invloed heeft dit sociaal 
netwerk naar verwachting op de cliënt en in welke mate? Draagt een traject in een bepaalde 
gemeente of regio er naar verwachting aan bij dat deze invloed wordt voorkomen of in belangrijke mate wordt 
beperkt? 

Bestaand werk en/of dagbesteding en/of onderwijs 

- 	Is er sprake van bestaand werk en/of dagbesteding en/of onderwijs in een bepaalde gemeente of regio? 
• Zo ja, bij welke werkgever, aanbieder van dagbesteding of onderwijs is dit, en voor hoeveel dagen per 

week? 
• Per welke datum is cliënt hiermee gestart, en per wanneer eindigt contract, opleiding etc.? 
- 	In welke mate draagt dit werk/dagbesteding/onderwijs naar verwachting bij aan de zelfredzaamheid en 

participatie (en daarmee het duurzaam herstel) van de cliënt en dient de continuïteit zoveel als mogelijk te 
worden gewaarborgd? 

Lopende hulpverlenings- of ondersteuningstrajecten 

• Is er sprake van lopende hulpverlenings- of ondersteuningstrajecten? 
• Zo ja welke? Wanneer zijn deze trajecten gestart, en met welke frequentie is er contact? 
• Welke aanbieders of zorgverleners zijn daarbij betrokken? 
• Indien het gemeentelijke ondersteuning of hulp betreft: welke gemeente heeft hiertoe een toekennings-

beschikking verleend? 
• In welke mate draagt deze hulpverlening/ondersteuning naar verwachting bij aan de zelfredzaamheid en 

participatie (en daarmee het duurzaam herstel) van de cliënt en dient de continuïteit zoveel als mogelijk te 
worden gewaarborgd? 

• Wat is de visie van de huidige betrokken hulpverlening in welke gemeente een traject in de maatschappe- lijke 
opvang de grootste kans van slagen heeft, dat wil zeggen in beginsel het meeste kan bijdragen aan de 
zelfredzaamheid en participatie (en daarmee het duurzaam herstel) van de cliënt? 

Actuele criminele activiteiten en/of maatregelen 

• Is er sprake van actuele politie- of justitiecontacten in die zin dat er recent sprake was of is van criminele 
activiteiten? In hoeverre kan dit aangetoond worden? Is client bekend bij een Veiligheidshuis? 

• Draagt een traject in een bepaalde gemeente of regio naar verwachting eraan bij dat criminele activiteiten 
worden voorkomen of in belangrijke mate wordt beperkt? 

• Is er sprake van maatregelen die zijn opgelegd aan de cliënt (justitieel, zoals contact- of gebiedsverboden 
waarmee rekening gehouden moet worden? 
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Bijlage 3 	Handreiking voortijdige beëindiging maatschappelijke opvang 

Handleiding voortijdige beëindigen van maatschappelijke opvang 

De hier genoemde uitgangspunten en procedure beschrijft de stappen die de gemeente Ede verwacht van de 
aanbieders in geval van een voorgenomen eenzijdige beëindiging van de ondersteuning door de aanbieder. 

Voor het eenzijdig opschorten of beëindigen van de ondersteuning door de aanbieder is toestemming van de gemeente 
vereist. De aanbieder draagt er zorg voor dat de reeds aangevangen dienstverlening wordt voortgezet of overgedragen 
totdat er een definitieve oplossing is gevonden, tenzij dit naar het oordeel van de gemeente in redelijkheid niet van de 
aanbieder kan worden verlangd. 

Afgesproken uitgangspunten(zwaarwegende redenen): 
Onder zwaarwegende redenen wordt ten minste verstaan: 

■ Een ernstige mate van bedreiging of intimidatie geuit door de cliënt en/of zijn sociaal 
netwerk, waardoor de persoonlijke veiligheid of vrijheid van andere cliënten en/of personeel 
van de aanbieder in gevaar zijn; 

■ Een onherstelbaar verstoorde vertrouwensrelatie; 
■ Hygiënische omstandigheden die ernstige gezondheidsrisico's opleveren voor andere cliënten 

en/of personeel van de aanbieder; 
■ Het niet nakomen van essentiële verplichtingen of regels door de cliënt, ook niet na 

herhaaldelijk (schriftelijk) aandringen of waarschuwen door de aanbieder. 

Maatregelen voorafgaand aan het verzoek tot beëindiging van de ondersteuning 
Als de cliënt ondersteuning ontvangt van een aanbieder is er sprake van een overeenkomst (schriftelijk of mondeling 
overeengekomen). In deze overeenkomst zijn de rechten en plichten van aanbieder en cliënt besproken of 
vastgelegd. Het schriftelijk vast leggen van regels, voorwaarden en afspraken heeft de voorkeur, maar is niet 
verplicht. Een aanbieder moet de cliënt herinneren aan de voorwaarden van de overeenkomst die omschrijven 
waaraan de cliënt moet voldoen om ondersteuning te krijgen. 

De aanbieder dient een aantal stappen te ondernemen voordat een verzoek tot eenzijdige beëindiging van 
ondersteuning kan worden ingediend. Deze stappen moeten worden gedeeld met de gemeente en zorgvuldig 
gedocumenteerd worden. 

Verkennen van mogelijkheden tot verbetering van de situatie en het wijzen op de consequenties 
Als de aanbieder problemen ervaart in de uitvoering van de overeenkomst, dan wordt de cliënt door de aanbieder 
herhaaldelijk gewaarschuwd. De aanbieder waarschuwt de cliënt minimaal 2 keer zowel mondeling als schriftelijk. De 
redenen en knelpunten worden duidelijk gecommuniceerd naar de cliënt, zo ook de mogelijke consequenties van de 
situatie, met als uiterste consequentie het beëindigen van de overeenkomst. 

Verkennen van alternatieven binnen de eigen organisatie 
De aanbieder stelt de betrokken hulpverleners, eventuele behandelaar, eventuele contactpersoon en de gemeente 
op de hoogte van de problematiek en bespreekt met hen de mogelijke oplossingen. 
Mogelijkheden zijn onder andere het inzetten van alternatieve ondersteuning, medicatie, de inzet van deskundigen 
en een ander product aanbod. Uit het dossier moet duidelijk blijken welke inspanning de aanbieder heeft verricht om 
de casus te bespreken en welke communicatie heeft plaatsgevonden met de cliënt. 

Laatste waarschuwing 
Als de ongewenste situatie, ondanks meerdere waarschuwingen aan de cliënt, blijft bestaan, dan verstuurt de 
aanbieder een laatste brief (30  brief) naar de cliënt met daarin het verzoek om mee te werken en te voldoen aan de 
voorwaarden waaronder de ondersteuning kan worden voortgezet. Ook worden de consequenties van het niet 
voldoen aan de voorwaarden beschreven. Er wordt tegelijkertijd een redelijk termijn gesteld waarbinnen de situatie 
verbeterd moet zijn. De aanbieder informeert de cliënt dat de gemeente wordt geïnformeerd over de huidige situatie. 

Indienen verzoek tot eenzijdige beëindiging van de ondersteuning bij gemeente Ede 
Als de situatie na uiterste inspanning van de aanbieder niet is opgelost en er is geen passende ondersteuning buiten 
de eigen organisatie gevonden dan kan de aanbieder een verzoek tot beëindiging van de ondersteuning indienen bij de 
afdeling VVmo tav de betrokken Wmo consulent naam@ede.n1 van de gemeente Ede 

Beoordeling door de gemeente Ede 
De gemeente Ede beoordeelt de voorgenomen eenzijdige beëindiging van de ondersteuning binnen 10 werkdagen op 
de door de aanbieder ondernomen actie volgens deze handleiding. De gemeente Ede neemt contact op met de 
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aanbieder en cliënt, voor hoor en wederhoor. Het verzoek wordt door de gemeente Ede getoetst op het doorlopen 
proces aan de hand van de gemaakte uitgangspunten in de deelovereenkomst, afspraken in deze handleiding, 
bestaande jurisprudentie en eventuele eerdere dossiervorming van de gemeente betreffende de aanbieder en cliënt. 

De toetsing leidt tot een besluit van de gemeente 
De gemeente komt tot een van de volgende conclusies: 

1. Goedkeuring van het verzoek tot eenzijdige beëindiging van de ondersteuning  
De gemeente Ede gaat akkoord met de eenzijdige beëindiging en bevestigt dit per mail aan de aanbieder. De 
aanbieder stelt de cliënt hiervan op de hoogte en draagt het dossier over aan de organisatie die de ondersteuning 
gaat overnemen. In het geval er nog geen nieuwe aanbieder is zal de afdeling Wmo van de gemeente Ede met de 
huidige aanbieder verder op zoek gaan naar een passende aanbieder. De afdeling Wmo benadert hiertoe zo nodig de 
cliënt. De ondernomen actie worden opgenomen in het dossier van de cliënt. 
De (huidige) aanbieder blijft ondersteuning leveren tot het moment dat de cliënt wordt overgedragen aan een andere 
aanbieder of vraagt een ketenpartner dit te leveren. Het doel is dat de cliënt niet volledig uit beeld verdwijnt. Alleen na 
goedkeuring van de gemeente kan de ondersteuning volledig worden beëindigd. 

2. Afwijzing van het verzoek tot eenzijdige beëindiging van de ondersteuning 
De gemeente Ede gaat niet akkoord met de eenzijdige beëindiging en bevestigt dit per mail aan de aanbieder en 
benoemt daarbij de reden, bespreekt met de aanbieder de te ondernemen acties en maakt met de aanbieder 
vervolgafspraken. De aanbieder neemt contact op met de cliënt om de voortzetting van de ondersteuning te 
bespreken. De gemeente legt e.e.a. vast in het dossier van de cliënt. 

3. Aanvullende informatie of acties zijn gewenst 
De gemeente Ede vraagt aanvullende informatie op bij de cliënt of aanbieder. Zo nodig bemiddelt de gemeente Ede 
tussen de aanbieder en de cliënt om mogelijke belemmeringen in kaart te brengen en op te lossen. De aanbieder stelt 
de cliënt op de hoogte van de status van het verzoek tot eenzijdige beëindiging van de ondersteuning. De gemeente 
legt e.e.a. vast in het dossier van de cliënt. 

Als de aanbieder zich niet kan vinden in het standpunt van de gemeente Ede dan kan hij hierover binnen 2 weken 
contact opnemen met de gemeente, door een mail te sturen naar betrokken Wmo consulent 
...naam@ede.nl. De gemeente zal op basis van de door de aanbieder geleverde argumenten het verzoek tot eenzijdig 
ondersteuning beëindiging heroverwegen en het besluit binnen 10 werkdagen communiceren naar de aanbieder. 
Partijen treden niet in de publiciteit met betrekking tot eenzijdige beëindiging van de ondersteuning zonder elkaar daar 
vooraf over te informeren 

Acute situaties 
Het is mogelijk dat een situatie dusdanig escaleert dat direct ingrijpen nodig is. In het geval er een acute vraag 
ontstaat met betrekking tot de levering van ondersteuning in combinatie met verblijf dient de aanbieder telefonisch 
contact op te nemen met de afdeling Wmo 140318 (tijdens kantooruren). In het geval van calamiteit wordt er 
gehandeld volgens artikel 3.4, lid 1 van de Wet maatschappelijk ondersteuning 2015. 

Beëindiging van de ondersteuning door cliënt 
Wanneer een cliënt eenzijdig de ondersteuning opzegt bij de aanbieder, moet de aanbieder er zich van vergewissen 
dat dit een weloverwogen besluit is. Als het aanbieder zich op het standpunt stelt dat er een zorgwekkende situatie 
zal ontstaan dan meldt de aanbieder dit aan de gemeente (beschermdwonenede.n1). De gemeente neemt contact 
op met de cliënt om de situatie te bespreken. De cliënt kan de ondersteuning opzeggen bij de gemeente, telefonisch 
dan wel schriftelijk. Cliënten hebben de mogelijkheid te wisselen van aanbieder. De cliënt dient de gemeente te 
informeren welke aanbieder gewenst is. De gemeente zal vervolgens opdracht verstrekken aan de nieuwe 
aanbieder. 
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Bijlage 4 	Inzet maatschappelijk werk, bemoeizorg 

Scope Lokaal Lokaal Lokaal Regionaal Lokaal 

Via Consulenten Inkomen (nu nog 
VGGM) 

Ontmoeten en 
Verbinden  

Interventiete am  Sociaal Team  Maatschappelijk Werk 

Hoe Veldtafel of rechtstreekse 
melding 

Ede en 
buitendorpen 

RIBW 

Katherina en Arent, 
meldingen via diverse 
kanalen 
Doorleiden naar zorg 

Verwarde 
personen 

Gert-Jan 
Arent 
Hans en 
Melissa  

Algemeen 

Consulente 
n WPI, 
werkkracht 
en ST 

KCC 
WMO 
Interventieteam 
Intake en regie Vraagverheldering 

VIA RIBW Wageningen Complexe problematiek 

3x2 op de ZRM 

E33, E38 en 
E14 
meldingen 
Flex inzet 
PP 

Rhenen RIBW 
Barneveld Elan 
Scherpenzeel  Kwintes 
Renswoude 

Voor toelichting zie hieronder 

Kwintes 
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Melding kan rechtstreeks of via de veldtafel 
Afhankelijk van de plaats wordt het uitgevoerd door: 
Ede en buitendorpen 	 RIBW 
Wageningen 	 RIBW 
Rhenen 	 RIBW 
Barneveld 	 Elan 
Scherpenzeel 	 Kwintes 
Renswoude 	 Kwintes 

Altijd iemand in de buurt wordt af en toe ingezet door Beschermd Wonen. 

Bemoeizorg (definitie): 
Mensen die dreigend dakloos zijn, thuisloos zelf geen oplossing zien of kunnen vinden ook vaak niet 
gemotiveerd zijn. Mensen worden vaak dor anderen gemeld. Het gaat verder dan alleen 
vraagverheldering, want dat kan maatschappelijk werk oppakken. 

In Barneveld een centraal nummer waar iedereen heen kan bellen die zich zorgen maakt over een 
medeburger. Bemoeizorg is niet per definitie gekoppeld aan mensen die dakloos zijn of thuisloos. 
Soms zijn mensen zorgmijdend als ze gewoon een huis hebben. Die zorgvragen lopen niet via de MO. 

Ontmoeten en Verbinden 
De doelstelling van Ontmoeten & Verbinden is de volgende: 
- Enerzijds om een moeilijk bereikbare groep 'zorgmissers' te ontmoeten. De focus ligt niet op het 
oplossen van de complexe problemen waarmee deze personen te maken hebben, maar op 
stabilisatie in de eigen leefomgeving; 

- Anderzijds om door middel van bemoeizorg (regelmatig door letterlijk de ontmoeting op straat) de 
hulpvragers en de Oe, le en 2e lijn op creatieve wijze met elkaar te verbinden en eventuele hiaten in 
de keten op te vangen. De reguliere zorgaanbieders hebben noch de mogelijkheden noch de tijd om 
het intensieve en moeizame contact met deze mensen te onderhouden. 

- Bij personen van buiten de gemeente Ede is de doelstelling veelal overdracht naar de eigen 
gemeente of regio. Dit betekent dat contacten met personen van buiten de regio vaak korter zijn 
dan bij de groep zorgmissers die uit de gemeente Ede afkomstig is. Ontmoeten & Verbinden heeft 
een belangrijke rol binnen de sociale infrastructuur van de regio. 

interventieteam 
Kent twee lijnen: 

1. verwarde personen 
'en 

Hier gaat het om de E33 meldingen (verwarde personen), E38 (drugs en alcohol) en de E14 
meldingen (suïcidepoging). Er wordt gecheckt of mensen al ergens bekend zijn. Als dat zo is 
onderneemt het team geen actie. 

2. algemene lijn 
Meldingen via de consulenten, WPI, Werkkracht. Meldingen komen binnen bij VIA 
(verbindingsofficieren van de gemeente Ede). 
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Het is belangrijk dat er nog aansluiting wordt gezocht bij de verslavingszorg. 
Pro Persona heeft zelf geen bemoeizorg, maar er is wel sprake van flexibele inzet. Ze gaan soms mee 
voor een beoordeling. 
Het belangrijkste van bemoeizorg is dat iemand die nog niet n beeld is van de zorg in beeld komt. 
Team verwarde personen is procesregisseur. 
Begeleiden zelf niet maar leiden toe naar bemoeizorg of reguliere zorg. 

Sociaal Team 

Er zijn nog geen heldere, duidelijke richtlijnen vanaf 1 januari. 
Er is een beperkt aantal partijen dat aan mag melden: 

• KCC 
• WMO 
• Interventieteam 

Sociaal Team doet intake en regie. 
Er is ook een groep waarbij de regiefunctie van het ST misschien wat te zwaar is, maar waar 
coordinatie wel gewenst is. 
Wat er precies wordt gedaan moet zich nog ontwikkelen. 
Het uitgangspunt voor de complexiteit is 3x2 op de ZRM. 
De ZRM bestaat uit 8 leefgebieden. 

Maatschappelijk Werk 

Doet vooral vraagverheldering. 

De juiste lijnen 

Het is belangrijk dat de mensen daar terechtkomen waar zij het beste geholpen kunnen worden en 
dat tussen de verschillende organisaties makkelijk op- en afgeschaald kan worden. Wat ook vaak 
gebeurt is dat het een tijdje goed gaat met iemand maar dat mensen makkelijk weer terugvallen. 
Dat betekent dat de professionals bewegingsruimte nodig hebben. 

Regie 

Feitelijk kan elke partij die nu aan tafel zit regie voeren in een casus. 
De regie hoog over is vooral nodig in complexe casussen en dan komt het ST meer in beeld. 
Regie is dan de 'casuïstiek managen'. 
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Bijlage 5 	Uitwerking proces inrichting voor het systeem MC en Suite mbt MO. 

AGB-
Code 

Trajecten  Aantal uren 
begeleiding, 
gemiddeld per 
week 

Aanbieders  Regeling  hoofdgroep  Soort 
werkproces  

Product 
categorie  

Product code. 
I.standaarden 

MO Bemoeizorg  RIWB 
Elan 
Kwintes  

72727269 

72727305  

11 Wmo  Verblijf  Aanvraag 
Maatschappelijk 
Opvang 

MO 
bemoeizorg 

16A02 

3,5 uur Verblijf MO - individueel  LdH, 

Johanniter 
opvang  

98099048 

73730704  

11 Wmo  Aanvraag 
Maatschappelijk 
Opvang 

MO- 
individueel 

16A01 

6 uur MO - gezinnen  Johanniter 
opvang  

73730704  11 Wmo  Verblijf  Aanvraag 
Maatschappelijk 
Opvang 

MO- 
gezinnen  

16A03 

7 uur 73730704 11 Wmo Verblijf MO- 
gezinnen/Zwaar  

Aanvraag 
Maatschappelijk 
Opvang 

MO - 
gezinnen-
zwaar 

Johanniter 
opvang 

16A04 

6 uur 

LdH 

Verblijf 

Verblijf 

MO - zwaar 

MO Begeleid 
wonen/Nieuwe 
Stationstraat  

Aanvraag 
Maatschappelijk 
Opvang 

Aanvraag 
Maatschappelijk 
Opvang 

MO - zwaar 

Beschermd 
wonen 
middel 

Ld h, 

Johanniter 
opvang 

98099048 11 Wmo 

73730704 

98099048 11 Wmo 

16A05 

15AX1 
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Ontmoeten en verbinden 40 uur per week 

20 uur per week Leger des Heils 

20 uur per week IrisZorg 

14 

6 

7 

4 

Leger des Heils Psychiatrische 
problematiek en/of 

verslavingsproblematiek 

Individueel 

Individueel zwaar 
20 

Johanniter Psychische/psychiatrische 

problematiek. 
Gezinsopvang 

Gezinsplekken 

Individueel 

11 

Maatschappelijke Opvang 

Aanbieder Kenmerken Aantal plekken Traject 

Jongeren tot 27 jaar 4 	Jongeren tot 25 jaar 4 Timon 

Nvt Voortraject 
Traject 

Nvt Voortraject 

Traject 

nvt Voortraject 
Traject 

Ambulante begeleiding 

RIBW 

Elan 

Kwintes 

Ambulante begeleiding 
thuislozen 

Bernoeizorg 

12 

10 

7 

6 

72 
62 
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Visie Maatschappelijke Opvang 

Ten behoeve van inkoop 

1. 	Inleiding 
In 2021 worden de onderdelen van de maatschappelijke opvang (MO) die nu nog subsidie ontvangen, 

ingekocht. 
Het huidige plaatje ziet er als volgt uit: 

De groen gearceerde delen worden ingekocht per 1 januari 2021. 

De ambulante begeleiding wordt al ingekocht. Een nieuwe aanbesteding hiervoor volgt in augustus 2020. 
De opvang voor zwerfjongeren wordt eveneens ingekocht. Het contract hiervoor eindigt op 1 april 2020. Er 

zal voor deze plaatsen een meervoudige onderhandse aanbesteding plaatsvinden. 

Deze visie geldt voor alle cliënten in de opvang van 18 jaar en ouder. We maken in de visie geen 
onderscheid tussen jongere en oudere cliënten. De specifieke opvangplekken voor jongeren blijven wel 
bestaan en in het plan van aanpak zal aandacht worden besteed aan (het voltooien van) de opleiding. Alle 

overige zaken gelden voor de gehele doelgroep van de maatschappelijke opvang. 



2. 	Uitgangspunten 

Uitgangspunten voor de maatschappelijke opvang zijn: 
1. Niemand slaapt tegen zijn wil op straat 

Hiertoe wordt een tijdelijke voorziening getroffen op het terrein van het Sociaal Pension waar 
buitenslapers terecht kunnen die geschorst zijn uit de opvang of daarvan geen gebruik willen 
maken. Na de renovatie van het Sociaal Pension komt hiervoor een ruimte in het gebouw zelf met 
een eigen ingang. 
De mensen die niet afkomstig zijn uit de Valleiregio en hier ook geen zicht hebben op een succesvol 
traject krijgen de gelegenheid terug te keren naar de regio van herkomst, zo nodig met begeleiding. 

2. De opvang is sober en doelmatig 
De MO is enkel bedoeld om mensen een dak boven hun hoofd te geven en een omgeving om te 
stabiliseren, waarna zij doorstromen naar de juiste vorm van wonen al dan niet met zorg en/of 
begeleiding. 
Na de renovatie zal het Sociaal Pension een nachtopvang worden, waar mensen in eerste instantie 
een bed krijgen in een van de slaapzalen, tenzij zij geïndiceerd een prikkelarme opvang nodig 
hebben. Voor de prikkelarme opvang zijn 5 units aanwezig. 

3. Lokaal wat kan, regionaal wat moet 
De opvang van de 'lichtere' doelgroep vindt zoveel als mogelijk plaats in de gemeente van 
herkomst. De 'zwaardere' doelgroep wordt opgevangen in het Sociaal Pension in Ede. (De lokale 
opvangplekken worden bekostigd vanuit de regionale MO-middelen) 

4. Uitstroom vindt plaats binnen 3 maanden 
Uitstroommogelijkheden zijn: 
- voor alleenstaanden, onzelfstandige woonruimte (een kamer) 
- voor gezinnen, een appartement of een huis (kinderen kunnen een slaapkamer delen) 
- Housing First, ook hier wordt de mogelijkheid tot kamerbewoning gecreëerd 
- beschermd wonen 
- behandeling in een klinische setting.  
Alleen wanneer aangetoond kan worden dat intensief gezocht is naar uitstroommogelijkheden, 
maar het niet gelukt is deze te vinden, kan het traject eenmalig met 3 maanden worden verlengd. 

5. Lokale regie 
De gemeente van herkomst heeft en houd de regie. Uitstroom is altijd gericht op terugkeer naar de 
gemeente van herkomst. 

6. Activering maakt integraal onderdeel uit van het traject 
Alle mensen die gebruik maken van de MO doen minimaal 20 uur per week het hoogst haalbare 
qua dagbesteding. Het 'hoogst haalbare' kan variëren van zeer basale dagbesteding tot betaald 
werk en alles wat daar tussenin zit. 

7. De bemoeizorg is gericht op het toeleiden van mensen naar de MO of naar andere vormen van 
zorg. De medewerker(s) van bemoeizorg begeleiden zelf niet en zijn ook niet bij de 
begeleidingsprocessen binnen de MO betrokken. 

3. 	Procesboek OGGZ voor de Valleiregio 2019 

Het Procesboek OGGZ voor de Valleiregio is leidend voor de uitvoering van de MO. 



Format opgave dak- 	thuislozen 

Geschatte aantal dak- ,n thuislozen in uw regio 
Waarvan 18-27 jaar 
Waarvan 25 jaar en nijd. 

15 dakloos, 10 thuisloos (betreft precieze aantallen, stand 10 december) 
0 dakloos, 5 thuisloos 
15 dakloos, 5 thuisloos 

p Omvang doelgro Geschatte aantal 

Doelgroep en zorgbehc, 
Problematiek die leidt :ot voornamelijk een 
huisvestingsvraag. Behoefte aan zelfstandig wonen in een 

10 thuislozen zelfstandige of onzelfstandige woonruimte met een lichte 
vorm van becieleidina.  
Problematiek die leidt tot behoefte aan zelfstandig wonen In 

15 daklozen (nog voor de kerst realiseren we tijdelijke woonunits voor deze een zelfstandige of onzelfstandige woonruimte me 
Intensieve beoeleidino oflpecilleke woonvorm. groep, die in de media al de 'bosslapers' worden genoemd) 

Ernstige problematiek, zeer beperkte mate van 	0 (als er behoefte aan BW was geweest, hadden ze daar een indicatie voor 
zelfstandigheid die leidt rot behoefte aan beschermd wonen  gekregen)  

De zwaarte van de problematiek Is nagenoeg gelijk gebleven. Dat "de doelgroep 
Heeft u beeld van de ontwikkeling binnen doelgroepen In de alsmaar zwaarder wordt" herkennen we niet. Wel zien we meer dan voorheen 
afgelopen jaren? Zo ja, kunt u kort toelichten welke 	dat er clienten in de MO komen die eigenlijk in de (klinische) GGZ thuis horen, 
ontwikkeling u ziet? 	 maar daar niet binnen komen omdat de GGZ-aanbieders de deuren dicht 

houden. 

Geschatte aantal 

Geschatte aantal  
0? Betreft de structurele vraag voor zowel de uitstroom uit de MO, uit BW en 
vanuit jeugdhulp met verblijf, Zie de woonladder van Ede  
400. Betreft de structurele vraag voor zowel de uitstroom uit de MO, uit BW en 
vanuit jeugdhulp met verblijf. Zie de woonladder van Ede  

84. Betreft de structurele vraag voor zowel de uitstroom uit de MO, uit BW en 
vanuit jeugdhulp met verblijf. Zie de woonladder van Ede 

40. Betreft de structurele vraag voor zowel de uitstroom uit de MO, uit BW en 
vanuit jeugdhulp met verblijf. Zie de woonladder van Ede  
100. Betreft de structurele vraag voor zowel de uitstroom uit de MO, uit BW en 
vanuit jeugdhulp met verblijf. Zie de woonladder van Ede  
Toelichting 

Doelgroep en oonb • te 
Behoefte aan onzelfsta roe woonruimten (kamers) voor 
zelfstandig wonen 
Behoefte aan zelfstandige woonruimten voor zelfstandig 
wonen. 
Behoefte aan zelfstandig wonen in een geclusterde 
woonvorm in een onzelfstandige woonruimte (kamer) - 
begeleid wonen.   
Behoefte aan zelfstandig wonen In een geclusterde 
woonvorm in een zelfstandige woonruimte 
Behoefte aan plekken vvv:.  beschermd wonen (24 uurs 
verbluf) 
Xntegralltelt 

Noot: de jaarlijkse behoefte voor de doelgroep MO is vastgesteld op onderstaande aantallen. De 
onderverdeling naar de verschillende type woonvormen is aan de regiogemeenten zelf. 

Barneveld: 2 tot 3. 
Ede:28 tot 35. 
Renswoude: 0. 

Rhenen: 1. 
Scherpenzeel: 1. 

Wageningen: 5 tot 7. 
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1) Aantallen woningen. De druk op de woningmarkt Is hoog, ook in geval van 
kamers of sociale huur. 
2) Transformatie van leegstaand vastgoed strandt op de stikstofproblernatiek. 
Zeker omdat we midden in natura2000 gebied zitten. 

Welke belemmeringen ervaren gemeenten bij het helpen van 3) Verhuurdersheffing. Corporaties In de regio kunnen minder investeren In 
dak- en thuislozen aan een woonruimte (zo nodig met 	nieuwbouw omdat ze jaarlijks miljoenen af moeten dragen aan het Rijk. 
begeleiding)? 	 4) Vernieuwende woonvormen hebben een aanzuigende werking op dak- en 

thuislozen uit andere gemeenten/regio's. Hierover Is al contact gezocht met 
VWS en BZK, maar een reactie/oplossing is er nog niet. 
5) In de gemeenten met een universiteit of hogeschool Is de druk op kamers erg 
hoog vanwege studenten, 

Welke afspraken heeft zijn er In uw regio met 	 1) De urgentieregeling Is een open-eind-regeling. Er is dus geen maximum 
woningcorporaties en andere verhuurders gemaakt over de aantal urgenties dat kan/mag worden afgegeven. 
uitstroom uit de maatschappelijke opvang en de huisvesting 2) Er zijn specifieke percentages afgesproken voor verschillende (particuliere) 
van (ex-) dak- en thuislozen? Denk hierbij aan 	 woon/zorg locaties. 

.fIrje'tze 	rielireg'rna ren‘ rn 
 eep  
 (.4n  ren=neivi na g-Fin a n del e 	

3) We bieden 12 woningen aan via 'Housing First',  

bestaanszekerheid, schulden, wonen, opleiding, toeleiding 
naar werk, zorg, begeleiding, onafhankelijke 
cliéntondersteunIng en de Inzet van ervaringsdeskundigen) 
onder regie van gemecr ten eruit? Stuur bijvoorbeeld uw 
laatste plan mee 
Huidige uitgave! 

Het Plan van Aanpak wordt door de gemeente opgesteld. Alle relevante 
domeinen uit de zelfredzaamheldsmatrix worden daarin meegenomen. De 
aanbleders geven Integraal uitvoering aan de in het plan beschreven doelen. 

Uitgaven In eu o s (`1.000) 

Wat gijn uw uitgaven 	laatschappelgke opvang In de 
jaren 2016-2019? 

2016 2017 2018 2019 (schatting) 
olgt late olgt la volgt later olgt I er 

n ak dak- en 

• Bij deze uitvraag hanteren wij dezelfde definitie als het CBS: 
Het gaat om feitelijk daklozen die (a) leven op straat of andere openbare ruimte, zonder vaste verblijfplaats, (b) kortdurend gebruik maken van de 
nachtopvang of laagdrempelige opvang en (c) op niet-structurele basis bij familie of vrienden slapen, zonder vaste verblijfplaats. Het gaat daarbij 
om ingezetenen van Nederland; zij zijn op enig moment in Nederland geregistreerd (geweest) in de Basisregistratie Personen (BRP) en hebben een 
Burger Service Nummer (BSN). 

Residentieel daklozen vallen niet onder de definitie. Residentieel daklozen verblijven in voorzieningen waar mensen op structurele basis 24 uur per 
dag verblijven/wonen, zoals sociale pensions, 24-uurs maatschappelijke opvangvoorzieningen en Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen 
RIBW's. Ook mensen die begeleid (kamer) wonen of marginaal gehuisvest zijn vallen niet onder de doelgroep. 
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Gewoon 
thuis in Ede 

Van opvang naar 
zelfstandig wonen 
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Inhoudsopgave 
De Woonladder van Ede 	 4-5 

Bouwen en Verbouwen 	 6 

Samen werken 	 7 

In gesprek met de buurt 	 8 

Colofon Gewoon thuis in Ede is een brochure over wonen met zorg in Ede Uitgave gemeente Ede Samenstelling en Eindredactie 
afdeling Communicatie en afdeling Beleid Sociaal Domein, gemeente Ede Grafisch ontwerp afdeling Communicatie, gemeente Ede 
Ontwerp woonladder Treffend & Co. 
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Woningen nodig! 
Om mensen in Ede de mogelijkheid te bieden voor de 
opstap naar een zelfstandig teven en wonen, hebben we 
goedkope (huur)woningen nodig. Aangevuld met zorg op 
maat. 

Voor wie? 
Er zijn verschillende redenen waarom mensen voor 
korte of langere tijd ondersteuning nodig hebben in hun 
woonsituatie. Denk aan mensen met een psychiatrische 
achtergrond of met een licht verstandelijke beperking. 
Maar ook op mensen die bijvoorbeeld door wat voor 
omstandigheden dan ook een tijdlang op straat hebben 
geleefd en via de opvang de weg naar zelfstandigheid willen 
inslaan. 

De heer Buurman zat lange tijd in een vechtscheiding 
en door alle spanningen heeft hij naar de fles gegrepen. 
Het overmatige alcoholgebruik kostte hem zijn baan, zijn 
(praktijk)opleiding en zijn huis. Na een periode in de opvang 
kan hij naar een (goedkope) kleine woning en zo zijn leven 
weer stap voor stap oppakken. 

Ook na een opname in een zorginstelling kan zo zijn 
dat iemand niet meer terug kan naar zijn of haar oude 
woonadres. Omdat het wonen in het oude huis of in de 
oude buurt niet meer gaat. 

Mevrouw Aarts heeft twee jaar bij Eleos gewoond. Ze 
gaat binnenkort weer zelfstandig wonen. Haar vorige 
huurwoning heeft ze moeten verlaten en daar wonen 
inmiddels andere mensen. In die buurt was veel (geluid) 
overlast van hangjongeren. 
Daarom gaat mevrouw Aarts naar een kleine zelfstandige 
woning in een rustiger buurt. Vlakbij de locatie van Eleos. Zo 
kan ze zelfstandig wonen op een plek met weinig overlast. 
En als er iets aan de hand is, dan is de hulp van Eleos altijd 
dichtbij. 

Een andere belangrijke groep is die van jongeren die uit de 
jeugdzorg komen. Zowel de groep onder de 18 als boven 
de 18 jaar verdient specifieke aandacht om hun leven op 
te bouwen, om te voorkomen dat ze door de overgang 
van jongere naar volwassen buiten de boot vallen. Zij 
krijgen daarbij hulp van teams van professionals in de wijk. 
Denk hierbij aan zorgprofessionals, participatie-coaches, 
medewerkers van werk en inkomen, leer-werkbedrijf en 
onze teams in de wijk. 
Want naast het feit dat een groot deel van deze doelgroep 
'uit de zorg' komt, kunnen ze hulp gebruiken om een 
opleiding te gaan volgen, werk te vinden en weer actief te 
worden in de maatschappij. Speciaal deze groep inwoners 
van Ede willen wij de kans geven om met begeleiding weer 
zelfstandig te kunnen leven en wonen. 
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De Woonladder 
van Ede 

Zelfstandig 
wonen tot max. 45m2  
Aantal plekken 
0 	Huidig 
400 Extra nodig 

Om de verschillende 
stappen en fases van 
wonen met zorg te 
onderscheiden, hebben 
wij de Woonladder van 
Ede gemaakt. Deze 
woonladder laat zien 
welke vormen van 'wonen 
met zorg' we hebben in 
Ede. 

Begeleid 
wonen 
Aantal plekken 
11 Huidig 
71 Extra nodig 

Opvang 
Aantal plekken 
32 Huidig 
0 Extra nodig 

Geclusterd 
zelfstandig 
wonen 
Aantal plekken 
14 	Huidig 
26 	Extra nodig 

Eenvoudige opvang 
Aantal plekken 
0 Huidig 
12 Extra nodig 

Beschermd 
wonen 
Aantal plekken 
145 	Huidig 
100 	Op termijn 
45 	Afbouw 

Dakloos 4 
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Dakloos 
De belangrijkste 
stap hier is om 
mensen zonder dak 
boven het hoofd, 
mensen die op 
straat leven, in de 
opvang op te 
nemen om ze van 
daaruit verder te 
begeleiden naar 
wonen en een 
geregeld leven. We 
gaan mensen niet 
dwingen, maar we 
stellen wel de vraag: 
'gaat het echt om 
iemand die vrijwillig 
op straat leeft en 
slaapt?' 

Eenvoudige 
opvang 
Dit wil zeggen dat 
mensen opgevangen 
worden zodat ze 
niet buiten hoeven 
te slapen. Er i's 
gezorgd voor eten 
en een slaapplaats 
(bed, bad, brood). 
Niet meer, niet 
minder. 

Opvang 
Dit is opvang met 
begeleiding. Dus niet 
alleen eten en een 
slaapplaats, maar 
ook zorgpersoneel 
dat helpt om snel 
weer een eigen huis 
te hebben. 

Beschermd 
Wonen 
Mensen die tijdelijk 
in een zorginstelling 
verblijven met 
24 uur per dag 
zorgpersoneel 
aanwezig op de 
locatie. Dit is 'dure' 

izorg. Mensen die 
deze zorg nodig 

ihebben, krijgen 
die. Het doel is om 
zo snel mogelijk 

I de stap naar 
zelfstandigheid te 
maken. Nog wel 
zorg, maar dichter 
bij huis. 

Begeleid Wonen 
Bij begeleid wonen 
hebben bewoners 
een grotere 
zelfstandigheid. 
Personeel van de 
instelling is nog 
wel 24 uur per dag 
bereikbaar, maar 
niet meer 24 uur 
per dag aanwezig 
op de locatie. 
De zorgvraag is 
verminderd. De 
stap, die hierna 
gemaakt wordt, is 
die naar geclusterd 
zelfstandig 
wonen of 
zelfstandig wonen. 
Afhankelijk van de 
mogelijkheden van 
de bewoner zelf. 

Geclusterd 
zelfstandig 
Bij geclusterd 
zelfstandig wonen 
(groep) is alleen 
begeleiding 
beschikbaar 
op bepaalde 
momenten en 
woont de bewoner 
in een woning, 
zelfstandig, maar 
met anderen. 

Zelfstandig 
wonen. 
Dit is de stap, 
die we in Ede 
uiteindelijk 
nastreven voor 
iedereen die dat 
kan. Een eigen 
thuis, zo gewoon 
mogelijk, dat 
past bij het eigen 
huishouden. 
Niet alleen voor 
gezinnen, ook 
voor kleine 
huishoudens. 
Als begeleiding 
nodig is, kan dat. 
Zelfstandigheid 
staat voorop. 

Kosten van zorg vergelijken met zelfstandig wonen kan eigenlijk alleen per individuele bewoner. Zorg in een instelling kost per bewoner ongeveer 
50.000 euro op jaarbasis. Zelfstandig wonen met een beetje ondersteuning thuis is tienduizenden euro's goedkoper. Hoeveel precies, dat verschilt 
per bewoner. 
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Bouwen en 
verbouwen 
Op dit moment is in de gemeente Ede een groot 
tekort aan goedkope (huur)woningen. Er zijn circa 
700 kleine en goedkope woningen (maandelijkse huur 
tot 607,46 euro) bij de corporaties, maar die zijn in 
gebruik. 

Jaarlijks komen slechts 130 woningen beschikbaar voor 
verhuur. 
Tot 2029 zijn 1.000 tot 1.200 goedkope huurwoningen 
nodig. Die gaan gebouwd worden door corporaties en 
door marktpartijen. We gaan ook (al dan niet tijdelijke) 
flex-woningen voor de kleine huishoudens bouwen. 

Ede heeft nu te weinig zelfstandige huurwoningen 
met lage maandelijkse huur (tot 607,46 euro). Voor het 
tekort zijn twee redenen. Het is niet alleen de huur, 
die voor mensen met een sociaal minimum al snel (te) 
hoog is. 
In Ede is ook een groep mensen die wel een hogere 
huur kan betalen, maar nog niet wil verhuizen naar een 
grotere woning. 

We gaan niet alleen maar bouwen. We kijken ook naar 
bestaande gebouwen, die nu leegstaan en die we 
geschikt kunnen maken voor kleine woonvormen. Om 

6 

zelfstandig te kunnen wonen, met of zonder begeleiding. 
Daarnaast bieden we ruimte aan particuliere initiatieven, 
mensen die hun huis willen aanpassen om ruimte te geven 
aan de groep mensen die wij hierboven beschreven. 
De gemeente Ede is van plan om nu nog leegstaande 
gebouwen te verbouwen. Dat lukt alleen wanneer 
de gemeente samenwerkt met ontwikkelaars en 
zorginstellingen. Zo kunnen in bijvoorbeeld verbouwde 
bedrijfs- of kantoorpanden studio's komen waarin 
mensen zelfstandig gaan wonen. Sommige mensen met 
begeleiding, anderen zonder begeleiding. 

Bij bouwen denken we aan het bouwen van kleine 
woningen, kleine appartementen en studio's. Dat past in 
de stap naar zelfstandig wonen voor mensen die nog zorg 
of begeleiding nodig hebben. Vanzelfsprekend houden we 
in de gaten dat het bouwen duurzaam is in energiegebruik 
en toegepaste materialen. Ook het wonen is duurzaam: de 
bewoner zal de volgende stap op de woonladder binnen 
hetzelfde gebouw gaan maken. 

We willen mensen die zelfstandig zijn gaan wonen, nadat 
ze in de maatschappelijke opvang of in het beschermd 
wonen zijn geweest, een vaste en vertrouwde omgeving 
bieden. Een eigen thuis in een klein huis in plaats van een 
nomadenbestaan. 
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Samen 
werken 

De rol van de gemeente is vooral om de bouw van 
woningen te stimuleren, te zorgen dat voldoende 
woningen gebouwd worden - en de juiste woningen 
gebouwd worden - waarvan inwoners gebruik 
kunnen maken als zij op weg zijn naar meer 
zelfstandigheid. 

Voor de zorg en begeleiding hebben wij partijen die 
gespecialiseerd zijn om deze inwoners te begeleiden. 
Met bijvoorbeeld het Leger des Heils, Humanitas en 
de RIBW werken wij nauw samen om onze doelen te 
bereiken. 
Ook woningcorporatie Woonstede speelt haar rol als 
verhuurder van woonruimte aan deze groep inwoners 
van Ede. Zeker als we bijvoorbeeld bestaande 
woningen willen splitsen zodat die woningen voor 
begeleid wonen of groepswonen voor kleine aantallen  

mensen uit de doelgroep geschikt worden. 
Belangrijk in de samenwerking tussen alle betrokken 
instanties en betrokken personen in Ede is dat 
de inwoner die wij op weg helpen om weer mee 
te doen geen last heeft van het onderscheid en 
de verschillende verantwoordelijkheden van de 
samenwerkende organisaties. Doen wat nodig is. Dat 
vraagt om samenwerkende teams die flexibel zijn in 
samenstelling en de vrijheid hebben om hun werk te 
doen vanuit hun kennis en kunde. 
De inwoners van Ede spelen zelf een belangrijke rol 
bij het slagen van de stap naar zelfstandiger wonen 
van deze groep mensen. De wijk kan ervoor zorgen 
dat hun nieuwe buren zich welkom voelen. 
Het is fijn als deze kwetsbare mensen, die af en toe 
zorg nodig hebben en verder net zo zelfstandig 
wonen als de buurman of buurvrouw, mogen 
rekenen op een vriendelijke ontvangst. 

7 
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"We laten niemand aan zijn lot over. 
Waar we als gemeente Ede de helpende 
hand kunnen bieden aan mensen op 
zoek naar zorg en een woning, dan doen 
we dat. In goede samenwerking met 
de betrokken organisaties en de (buurt) 
bewoners van Ede zorgen we ervoor dat 
zij een plek hebben in onze gemeente, 
gericht op herstel en zelfstandigheid." 

Lex Hoefsloot, 
wethouder wonen en zorg, gemeente Ede 

In gesprek met 
de buurt 
Bewoners zullen in de toekomst in hun wijk steeds vaker te 
maken krijgen met mensen die op weg zijn naar zelfstandig 
wonen en leven. Als wij nieuwe woningen of nieuwe plekken 
maken voor deze mensen, moeten wij gaan praten met de 
buren. 

En niet alleen 'wij' als in de gemeente Ede, maar ook de 
zorginstellingen die hun werk meer en meer in de wijk gaan 
doen. Er zullen ongetwijfeld vooroordelen zijn als mensen met 
begeleiding gewoon in de buurt komen wonen. Daar moeten 
we samen met de zorgverlener, woningcorporatie en de 
(particuliere) verhuurder in optrekken.  
In deze buur(t)gesprekken zal de nadruk vooral liggen op het 
begrip kweken voor de nieuwe buren. Dat het 'gewone' mensen 
zijn, die net als anderen een plekje in de maatschappij zoeken.  
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Begeleid wonen is goed voor Ede 

In Ede wonen circa 4.500 (jong)volwassen burgers met een hulpvraag. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hulp in 
het huishouden, dagbesteding, of ambulante begeleiding. Heel vaak gaat dat goed. Een kleine groep 
inwoners heeft echter een hulpvraag die zo zwaar is, dat zij het tijdelijk niet redden om thuis te kunnen 
blijven wonen. Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan de gemeente dan 
Beschermd Wonen of Maatschappelijke Opvang bieden. Op basis van de Jeugdwet kan de gemeente 
Jeugdzorg met verblijf bieden. 

Zowel het Beschermd Wonen, de Maatschappelijke Opvang als Jeugdhulp met verblijf kenmerken zich 
doordat de burger gaat wonen in een instelling, waar 24 uur per dag personeel aanwezig is. Het is daarmee 
een grote stap van zelfstandig wonen naar wonen in een instelling. En omgekeerd, als het weer beter met 
iemand gaat, is het een grote stap van wonen in een instelling naar weer volledig zelfstandig wonen. 

Om dat gat te dichten is het begeleid wonen ontwikkeld. Hoewel hier meerdere varianten van bestaan, is de 
meest voorkomende vorm dat meerdere burgers samen op één adres wonen. Ter illustratie: een woonhuis 
met drie slaapkamers, waarbij drie burgers elk een kamer huren en de woonkamer en badkamer samen 
delen. Dit noemen we kamergewijze verhuur. 

In tegenstelling tot het reguliere kamergewijze verhuur (zoals aan studenten) is er bij begeleid wonen sprake 
van veel ambulante begeleiding. Hoewel er niet 24 uur per dag begeleiding aanwezig is, is de begeleiding 
wel 24 uur per dag bereikbaar en oproepbaar. Stel dat er op zaterdagnacht iets aan de hand is en 
begeleiding wordt ingeschakeld, dan is de begeleiding er binnen een half uur. 

Het begeleid wonen past binnen de visie van de gemeente Ede. Het draagt bij aan de zogenoemde 
inclusieve samenleving. Burgers met een zware/zwaardere zorgvraag kunnen in een normale woonwijk 
wonen, blijven deel uitmaken van de samenleving, leren om te gaan met buren, conflicten, enzovoorts. 
Daarbij kunnen zowel deze burgers als de buurt waar zij wonen, 24 uur per dag een beroep doen op de 
begeleiding. 

Woonstede heeft een plicht om ook de bijzondere doelgroepen te huisvesten. In de praktijk doet Woonstede 
dit ook. Zo worden bijvoorbeeld 20 appartementen op dit moment kamergewijs verhuurd aan statushouders. 
Woonstede heeft echter simpelweg niet voldoende woningen om in de (groeiende) behoefte aan 
kamergewijze verhuur te voorzien. De oplossing moet daarom, zeker op de korte termijn, deels in de 
particuliere markt worden gezocht. Op de langere termijn kan in de programmering rekening gehouden 
worden met de woonvraag van de bijzondere doelgroepen. Zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin. 

De ingekomen particuliere verzoeken sluiten goed aan bij het gemeentelijke zorgbeleid. Voor de gemeente 
Ede is het van belang dat deze vorm van begeleid wonen een kans van slagen krijgt. Het begeleid wonen is 
een welkome aanvulling op het huidige aanbod van zorg in de gemeente Ede. Daarnaast is het ook veel 
goedkoper dan wanneer gebruik wordt gemaakt van Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang of 
Jeugdhulp met verblijf. 

Plan van aanpak 

Gelet op het grote maatschappelijke belang om deze doelgroep juist in normale woonwijken te laten wonen, 
stellen wij voor om te investeren in een transparant proces en via een tijdelijke vergunning de 
kamerbewoning mogelijk te maken. Alvorens de tijdelijke omgevingsvergunning wordt afgegeven zal altijd 
worden gesproken met de omgeving om eventuele bezwaren/angsten weg te nemen. Dit gesprek wordt bij 
voorkeur georganiseerd in de wijk zelf. Indien dit niet mogelijk is, dan kan worden uitgeweken naar het 
raadhuis. De omgevingsdialoog zal primair vanuit de initiatiefnemer georganiseerd moeten worden en de 
gemeente zal daarbij aanhaken voor begeleiding van het proces. 

Om de omgeving niet te confronteren met eventueel afwijkend gedrag en/of overlast, zal als randvoorwaarde 
worden gesteld dat de omgeving 24/7 een contactpersoon kan benaderen. Eventuele klachten moeten 
serieus worden genomen en er zal direct actie ondernomen moeten worden door de zorgaanbieder. 
Daarnaast wordt als randvoorwaarde gesteld dat de omvang van kamerbewoning moet passen in de 
omgeving. De impact van kamerbewoning in een rijwoning in een dichte stedenbouwkundige structuur zal 
een andere impact hebben dan verhuur in een vrijstaande woning. Daarnaast is het niet wenselijk om grote 
concentraties kamerverhuur op één locatie toe te staan. Als randvoorwaarde voor de bespreking met de 
omgeving stellen wij voor om bij een rijwoning maximaal 4 onzelfstandige kamers toe te staan, hetgeen 
vergelijkbaar is met een gemiddelde gezinsomvang. In vrijstaande woningen met een groter 
woonoppervlakte zijn meer dan 4 kamers denkbaar. Dit is maatwerk. 



Door het afgeven van een tijdelijke omgevingsvergunning krijgen de zorgaanbieders de kans om zich te 
bewijzen en de buurt om eraan te wennen. Door de juiste begeleiding te bieden én door 24 uur per dag 
bereikbaar te zijn, ook voor de buurt, kan de zorgaanbieder laten zien dat de overlast tot een minimum 
beperkt blijft. Bij succes kan de omgevingsvergunning te zijner tijd worden omgezet naar onbepaalde tijd. 

Het doel van een gesprek met de omgeving is vooraf draagvlak te creëren. Naar verwachting zal het 
onderwerp gevoelig liggen in de omgeving en wordt weerstand verwacht. Wij zullen deze gesprekken ingaan 
met een positieve "ja, tenzij..." instelling waarbij duidelijk voelbaar is dat er ook wordt geluisterd naar de 
bezwaren van de omgeving. Voor de buurt is het daarnaast goed om 'een gezicht' bij initiatiefnemers te 
hebben en te weten naar wie zij 24 uur per dag kunnen bellen. 

Nadat het omgevingsdialoog is gevoerd, wordt u geïnformeerd over de uitkomsten en wordt u een concreet 
voorstel gedaan of in het specifieke geval een tijdelijke omgevingsvergunning aangevraagd kan worden. 
Daarbij worden ook voorstellen gedaan over de concrete termijn voor de tijdelijke omgevingsvergunning en 
het inbedden van monitoring en evaluatie. Op dit moment is geen sprake van een formele besluitvorming, 
maar bepaalt u richting in het proces om te komen tot kamerverhuur voor de beschreven doelgroep. 
In deze memo worden drie concrete zorginitiatieven beschreven. Gelet op de grote behoeftevraag is het 
denkbaar dat in de aankomende periode meerdere verzoeken worden ontvangen. Zolang het concrete 
zorgaanbod wordt onderschreven vanuit het gemeentelijke zorgbeleid, wordt voorgesteld om nieuwe 
initiatieven via de zelfde aanpak te faciliteren. 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	RE: Oproep: regionale opgave dakloosheid in beeld brengen 
Datum: 	 dinsdag 10 december 2019 15:12:04 
Bijlagen: 	20191210 ingevuld format dak en thuisloosheid Ede Valleireoio.xlsx 

De woonladder van Ede.odf 
191128 Procesboek OGGZ.odf 
191210 Visie Maatschappelijke Oovang.docx 
Kern collegememo begeleid wonen.docx 

Beste 

Hierbij het ingevulde format retour. In de Valleiregio hebben we alle dak- en thuislozen in beeld, op 2 
daklozen na. De een weigert elke vorm van de contact, de ander is momenteel onvindbaar. 

Voor de 15 daklozen treffen we nog voor de kerst een tijdelijke oplossing. Zie o.a. 
https://www.gelderlander.nl/ede/edese-bosslapers-oogevangen-bij-sociaal-pension—a1264946/ 
Aanvullende maatregelen nemen we dus al. 
De 10 thuislozen hebben allen een vorm van ambulante ondersteuning. 

De vragen onder 'doelgroep en woonbehoefte' zijn niet gespecificeerd naar jaarlijkse behoefte of 
structurele behoefte. Ik heb de jaarlijkse behoefte per gemeente weergegeven, maar de structurele 
behoefte heb ik alleen voor Ede. In Ede hebben we (zoals aangegeven in het format) gekeken naar 
uitstroom BW, uitstroom MO en uitstroom jeugdhulp met verblijf. De structurele aantallen gelden dus 
nadrukkelijk niet voor de hele regio en ook nadrukkelijk niet voor alleen de MO groep. 

Ik heb ook de kern uit het collegememo begeleid wonen meegestuurd. In de woonladder staat het 
aantal op 11 plekken begeleid wonen en 14 plekken geclusterd zelfstandig wonen. Dat was begin dit 
jaar. Inmiddels staan we 42 plekken begeleid wonen en 26 plekken geclusterd zelfstandig wonen. 
Zoals jullie zien is het collegememo geen enorm plan van aanpak. 'slechts' twee pagina's. En het 
daarna gewoon gaan doen. Met effect. Mijn cri de coeur: verlies geen kostbare tijd en energie met het 
realiseren van een papieren werkelijkheid, maar realiseer echte oplossingen. 

De uitgaven aan de maatschappelijke opvang volgen op een later moment. Onze financieel adviseur 
staat op dit moment op de lange latten in Italië. Ik heb hem ook gevraagd om de kosten uit te splitsen 
naar daadwerkelijke opvang en overige OGGZ-taken. Dit om inzichtelijk te maken hoeveel geld er 
omgaat in preventie c.q. voorkomen van dakloosheid in relatie tot het daadwerkelijk opvang van 
daklozen. 

Neem gerust contact op mocht er iets nader toegelicht moeten worden. 

Met vriendelijke groet, 

Beleidsadviseur Wmo 
Afdeling Beleid Sociaal Domein - Gemeente Ede 



@vng.nl> 

Onderwerp: Oproep: regionale opgave dakloosheid in beeld brengen 

Beste contactpersonen MO/BW, 

Hierbij sturen wij jullie de brief 'Terugdringen van dakloosheid' die afgelopen vrijdag door het 
kabinet naar de Tweede Kamer is gestuurd. In deze brief beschrijft het kabinet de ambitie ten 
aanzien van dakloosheid en de stappen die de komende maanden worden gezet om tot een 
overkoepelend plan van aanpak te komen. 

Tevens sturen wij jullie hierbij de brief die vandaag naar de wethouders van de 
centrumgemeenten BW/MO en de VNG zal worden gestuurd. Met deze brief reageert de 
staatssecretaris van VWS namens het Kabinet op de brandbrieven van de VNG en de 
wethouders van de G4. In de brief staat een oproep aan alle centrumgemeenten om voor 1 
februari de regionale opgave in beeld te brengen, conform een recent door de Tweede 
Kamer aangenomen motie. 
De staatssecretaris van VWS geeft daarnaast aan dat gemeenten die in 2020 al willen starten 
met aanvullende maatregelen om het aantal dak- en thuislozen in de regio terug te dringen, 
zich uiterlijk 15 december kunnen melden bij ondergetekenden. Op 17 december (10.00 -
12.00 uur) vindt een sessie plaats in Utrecht (La Vie Meeting Center, St Jacobsstraat 61) waarin 
we doorpraten over de te nemen stappen tot 1 februari 2020, waaronder het opstellen van een 
concreet plan van aanpak. 

Mocht je vragen hebben n.a.v. deze mail, neem dan vooral contact met ons op! 

Hartelijke groeten, 
en 

Directie Maatschappelijke Ondersteuning (VWS) 

De proclaimer van de gemeente Ede is van toepassing 
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Voorlopige 
aanvraag 'Meer woonvoorzieningen voor daklozen' 

Plan van Aanpak 'Meer woonvoorzieningen voor daklozen' 
VWS voorlopige aanvraag 
januari 2020 

Aanleiding 
Op 10 december 2019 zijn alle centrumgemeenten in Nederland door het Rijk gevraagd 
om uiterlijk op 1 februari 2020 de regionale opgave in beeld te brengen m.b.t. dak- en 
thuisloosheid. Daarnaast is vanuit VWS de (globale) vraag gesteld aan 
centrumgemeenten die in 2020 willen en kunnen starten met het nemen van extra 
maatregelen om dak- en thuisloosheid in de regio terug te dringen zich aan te melden 
door voor uiterlijk op 1 februari 2020 een plan van aanpak in te dienen. Gemeente 
Eindhoven dient middels dit globale plan van aanpak een eerste versie hiervoor aan en 
gaat graag met VWS in gesprek over een vervolg zodra door VWS meer duidelijkheid 
wordt gegeven. 

Achtergrond 
In 2019 is gewerkt aan het beter inzichtelijk krijgen van de Maatschappelijke opvang, de 
huidige manier van werken, de wijze van financieren en het aanbod in de stad en of dit 
voldoende bijdraagt aan de problemen die dak- en thuislozen ervaren. De conclusie is: 
Het kan anders! Er is een nieuw toekomstbeeld van de maatschappelijke opvang >2021 
ontwikkeld op visieniveau en vastgesteld door de gemeenteraad op 26 november 2019. 
(Zie bijlage). 
In dit toekomstbeeld staan acht uitgangspunten centraal, gekoppeld aan vier pijlers. Dit 
toekomstbeeld is samen met partners in de stad, dak- en thuislozen en andere 
betrokkenen tot stand gekomen. Het realiseren van dit toekomstbeeld vraagt een 
transitie die we gezamenlijk willen realiseren. We zetten bij deze transitieopgave in op 
(betere) aansluiting bij de leefwereld van inwoners en zorgen dat mensen weer regie 
over hun leven krijgen, maar kijken ook kritisch wie welke vorm van begeleiding nodig 
heeft en maken daar keuzes in. We hebben aandacht voor zowel het voorkomen van 
dakloosheid (voorkomen van huisuitzettingen en optimaal gebruik maken van de 
urgentieregeling) als passende woonplekken, begeleiding en activering. 

Doel 
In 2020 werkt gemeente Eindhoven aan het verder verwezenlijken en implementeren 
van de visie 'Toekomstbeeld MO > 2021'. We zetten in op een transformatie waarbij 
wonen en werken (activering) centraal staan en we een verandering willen van 
'ouderwetse opvang' naar inclusiviteit en mee kunnen doen. Onze visie en het globale 
Plan van Aanpak voor deze visie is bijgevoegd. 

Daarnaast zoomen we nu specifiek in op één van onze uitgangspunten uit de visie, 
namelijk 'voldoende betaalbare huisvesting'. Komend jaar (2020) willen we inzetten op 
een aantal concrete initiatieven samen met onze zorgaanbieders Springplank040 en 
Neos en betrekken we woningcorporaties en private ondernemers. We denken hierbij 
aan 2 concrete initiatieven, waarbij onze partners initiatiefnemer zijn: 
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1. Het afbouwen van de traditionele 'woonladder' door het omklappen van 
een trainingshuis naar eigen woningplek (huisbezit woningcorporatie) 

2. Flexwonen versnellen dmv inzet private investeerders (herontwikkeling 
VDMA terrein) 

Onderzoeksvragen 
Middels deze initiatieven willen we meer zicht krijgen op: 

- 	Hoe ziet de behoefte eruit aan woonplekken voor doelgroep dak- en 
thuislozen? 
Hoe kunnen we woningtekort voor deze doelgroep oplossen en uitstroom uit 
intramurale setting versnellen, waarbij ook aandacht is voor de spreiding in de 
regio? 
Hoe maken we hierbij optimaal gebruik van de mogelijkheden van DOOR! 
(Eindhovens uitstroommodel ism zorgpartijen en woningcorporaties) en 
Housing First 
Waar moeten we rekening mee houden qua leefbaarheid: 

o Wat vraagt het zijn van een "goede buur" van de cliënten die 
uitstromen, de inwoners in de wijk en de verschillende partners? 

o Wat moet er aanwezig/ geregeld zijn in de sociale basis (in de wijk) om 
te zorgen dat iemand niet terug valt (aanwezigheid sociale basis) 

Welke samenwerkingsvorm/afspraken vraagt het integraal aanpakken van dit 
vraagstuk? 

Aanpak 
Optie 1: Het afbouwen van de traditionele 'woonladder' door het omklappen van een  
trainingshuis naar eigen woningplek (initiatief Neos en woningcorporaties Thuis en 
Woonbedrijf) 
Het rapport van commissie Dannenberg leert dat verhuizen naar een andere buurt als 
"beloning" voor meer zelfredzaamheid kan leiden tot een nieuwe ondersteuningsvraag 
(en de mogelijkheid dat opschaling van de ondersteuning nodig is). Ook in de praktijk 
ziet Neos dat verhuizen een grote impact heeft op de stabiliteit en zelfredzaamheid van 
de kwetsbare inwoner. Nu verhuist de cliënt van Neos wanneer hij voldoende 
zelfredzaam is vanuit een woning (trainingshuis) van Neos naar een reguliere woning 
van de woningbouwcorporatie. 
In dit project/initiatief blijft de kwetsbare inwoner wonen in de woning (trainingshuis) van 
Neos in plaats van te moeten verhuizen naar een nieuwe eigen woonplek in een 
(andere) wijk, waar opnieuw geïnvesteerd moet worden in de buurt, de school e.d. Dit is 
mogelijk doordat Neos een nieuwe en betaalbare woning toegewezen krijgt van 
corporatie Thuis of Woonbedrijf, die ingezet kan worden als Trainingshuis zodat de 
uitstroom van andere cliënten van Neos gewaarborgd blijft. Met de inwoner worden 
afspraken gemaakt mbt voorzieningen/aankleding van de woning (meubilair, tapijt, 
raambekleding), aangezien het goede buurschap en vertoon van de woning een 
belangrijk uitgangspunt van woningcorporaties is.  

Pers.ectief 	 Voordeel 
Client Behoud van opgebouwde relaties met 

buurtbewoners en generalist. 
Investeert in en draagt zorg voor eigen inboedel / 
woning 
Minder verhuisbewegingen 

Zorginstelling 

Woningbouwcorporatie  

Continuïteit van professionele en informele 
ondersteuning in de leefwereld / eigen woning van 
de cliënt. 
Passend toewijzen, rekening houdend met 
draai kracht- / last van de buurt. 

Buurt / wijk 	 Langdurige verbinding met buren / minder kans op 
uitval / overlast. 

Opdrachtgever / centrum 
gemeente Eindhoven  

Voorkomt dat cliënt een nieuwe 
ondersteuningsvraag formuleert en dure 
specialistische ondersteuning nodig is.  
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Voorstel: 	Kleinschalig experiment met bovengenoemde werkwijze: 4 — 6 
trajecten, gericht op gezinnen. Met name voor kinderen is het steeds 
verhuizen kwetsbaar. 

Tijdspad: 2020 
Evaluatie: Na een half jaar 

	

Doel: 	Beslismoment of deze werkwijze gecontinueerd en / of uitgebreid kan 
worden. 

Optie 2: Flex-wonen versnellen door inzet private investeerders (initiatief Springplank040 
en diverse private investeerders) 
Dit project is een onderdeel van een programma voor gebiedsontwikkeling op een terrein 
in de binnenstad van Eindhoven. Eén van de speerpunten in het programma is 
inclusieve stad; het verwelkomen van een diversiteit aan doelgroepen en leeftijden, 
zowel qua gebruikers, bewoners en bezoekers. Op het terrein bieden we ruimte voor 
economisch daklozen. Tijdelijke huisvesting wordt gegarandeerd; modules van Nezzt 
worden ter beschikking gesteld om mensen een dak boven het hoofd te bieden. 
Tegelijkertijd krijgen zij de kans op werkgelegenheid op het VDMA terrein en/ of binnen 
VDL groep. De koppeling van werken én wonen in één gebied sluit naadloos aan bij het 
begrip inclusief wonen. Werken in het gebied waar je woont, door middel van zelfbouw 
van de woning is een unieke ervaring en kans. 
Voor "economisch daklozen" kan werk veel doen. Werk als katalysator zorgt ervoor dat 
economische dak- en thuislozen snel weer zelfredzaam worden. Middels werk kan een 
kandidaat huur betalen voor een kamer en zijn leven weer op de rit krijgen. Daarmee is 
dit voor de kandidaat maatschappelijk en financieel beter. Ook draagt dit project bij aan 
de vraag van ondernemers: het invullen van sociaal ondernemerschap, het invullen van 
vacatures en het invullen van social return verplichtingen. 

Resultaat 
Afgerond onderzoek dat antwoord geeft op de gestelde onderzoeksvragen 
Inzicht in de effecten van 'nieuwe' woonvormen en mogelijk nieuwe 
samenwerkingsafspraken met corporaties en private investeerders 

Randvoorwaarden 
Capaciteit en budget voor onderzoek/analyse 
Budget voor uitvoering pilot 
Financiën, capaciteit en kennis om onderzoek uit te voeren en tot werkbare afspraken te 
komen 

Tijd 
2020 

Bijlagen: 

	

1. 	Raadsvoorstel Toekomstbeeld MO >2021 
a. Toekomstbeeld Maatschappelijke Opvang 
b. Praatplaat 2021 

	

2. 	Globale plan van aanpak visie>2021 

	

3. 	Format VWS Opgave Dak- en Thuislozen januari 2020 



BASISZORG PREVENTIE 

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG 
> 2021 
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Schulden 

Wonen 

voorkomen dat schuldenproblematiek er voor 
zorgt dat inwoners dakloos worden 

voorkomen dat woonproblematiek er voor zorgt 
dat inwoners dakloos worden 

1. Actuele werkafspraken over delen van 
informatie tussen energiebedrijven, ZV, 
woco's en gemeente t.a.v. vroegsignalering 
betalingsachterstanden 
2. Werkafspraken met ZV, energiebedrijven 
over maatregelen (samen met 
regiogemeenten) bij 
betalingsachterstanden 
3. Medewerkers zijn geschoold en in staat 
om signalen vroeg te herkennen en 
effectief te handelen 
4. Inzicht in het effect van maatregelen 
n.a.v. meldingen energiebedrijven 
1. Inzicht in aantallen huisuitzettingen, per Langere termijn 
periode, per gebied, regio. 
2. Inzicht in aantal 'maatregelen' door 
Woco en door WIJehv en effect van 
maatregelen 
3. Inzicht in de afspraken die 
regiogemeenten hebben met bv woco's 
t.a.v. huisuitzettingen (verbreden van 
verbeteringen!) 
4.Gezamenlijke ambitie vastgelegd met 
Woco's mbt huisuitzeggingen 
5. Concrete werkafspraken vastgelegd 
tussen woco's en WIJeindhoven en 
gemeente t.a.v. huurachterstanden 
huisuitzettingen 
6. Professionals weten welke informatie zij 
op welk moment kunnen delen tbv 
vroegsignalering van problemen en welke 
maatregelen zij hierbij kunnen inzetten 

schuldhulpverlening 

adviseur wonen en zorg en 
RD 

Meeliften op 
planning Wet per 
1-1-2021 

Detentie voorkomen dat inwoners uit detentie direct in 
MO terecht komen 

Inzicht in huidige afspraken (begeleiding en 
huisvesting), hiaten en zonodig actualiseren 

Outreachend/ 
Bemoeizorg 

het vinden van de mensen die verstopt zijn, maar Beleidsnotitie 
wel hulp nodig hebben 	 Afstemming met ZV/ZK over samenwerking 

met GGZ FACT? 
Uitgewerkt voorstel outreachend werk/ 
bemoeizorg tbv subsidie-uitvraag 2021 

Preventie 
	

1. Effectieve preventie 

3. 	uursvoorziening 
2. 	Enn duidelijke toegang 

Inkoop Basiszorg 24-
uurs instelling 

Optimaal functionerende 24-uursinstelling voor 
dak- en thuislozen 

Publicatie aanbesteding 1 mei 2020 
Gunning aanbesteding 1 juli 2020 
Start uitvoering maatwerk 1 januari 2021 

0.1 

Doorontwikkeling 
Regieteam 

Er is één toegang voor mensen die dak- en 
thuisloos zijn: het multidisciplinaire regieteam 

Basiszorg 



Financiën/ 
coordinatie 

continu 

Time-out 	5. 	me-out en crisisopvang Time out is 
adempauzeplek 

Inwoner kan tijdelijk opgevangen worden en er 
wordt voorkomen dat de situatie escaleert 

adviseur bw/jeugd 

87 —beleid MO 
Regio-overleg (centrum 
+ 14) 
VWS 
MO-overleg 
B7 -beleid 
verslavingszorg 

continu 
continu 

continu 
continu 
continu 

Overleg adviseur BW 

Vervolg sprintweek 
Voorspellen dat mensen 
dakloos worden 

Monitoring 

We streven er naar dat mensen die dakloos zijn 
(80%) weer gaan activeren op maat (participeren 
naar vermogen), uiteraard aangevuld met de 
juiste begeleiding en huisvesting. 
nwoner stroomt zsm naar eigen woonplek en 
krijgt regie terug (weet hiermee om te gaan) op 
gebied van financiën, sociaal netwerk en sociale 
problematiek 
De vorm van financieren zorgt ervoor dat 
hulpverlening optimaal verloopt 

Publicatie aanbesteding 1 mei 2020 
Gunning aanbesteding 1 juli 2020 
Start uitvoering maatwerk 1 januari 2021 

4. Activering/werk staat centraal 
7. Aandacht voor nazorg 
8. Passende financieringsvorm 

Inkoop Maatwerk 01 Maatwerk 

6. Voldoende betaalbare huisvesting Relatie met DOOR 
Housing First 
Spreiding 
(leefbaarheidspact) 
Pilots maatschappelijk 
wonen. 

Minder mensen worden dakloos en mensen 
blijven niet om gebrek aan woning, onnodig lang 
in hulpverleningstraject 

Voorkomen van draaideur cliënten. 

1.Gezamenlijke ambitie vastgelegd met 
Woco's mbt urgentieregeling zowel voor 
Eindhoven als regiogemeenten 
2. Inzicht in de werking van de 
urgentieregeling (incl de 6 maanden 
'wachttijd) 
3. Inzicht in de effecten van de santie- en 
kansenlijst en blokkadelijst op het gebruik 
van de urgentieregeling 

Relatie met thema Wonen/ 
preventie. 

Nazorg 

Voorstel hoe omgaan met grijs wonen 
Inzicht in vraag en aanbod naar woningen 
voor dak- en thuislozen. 



Ernstige problematiek, zeer beperkte mate van 
zelfstandi. held die leidt tot behoefte aan besch-rmd wonen. 
Heeft u beeld van de ontwikkeling binnen doelgroepen in de 
afgelopen jaren? Zo ja, kunt u kort toelichten welke 
ontwikkeling u ziet? 

Behoefte aan plekken voor beschermd wonen (24-uurs 
verbli f 

Op basis van onderzoek (2017) blijkt ca 12% van de doelgroep behoefte te 
hebben aan 24-uurs verbli'f. 11111111~11 Toelichting Integralitei 

Huidige uitgaven Toelichting 
Wat zijn uw uitgaven aan maatschappelijke opvang in de 
jaren 2016-2019? 

2016 2017 2018 2019 (schatting) 

€ 11.372.435 € 10.746.177 € 10.280.707 € 10.614.956 

Format opgave dak- en thuislozen. 
Omvang doelgroep 
Geschatte aantal dak- en thuislozen in uw regio 

Geschatte aantal 
We willen starten met een monitor zodat we de doelgroep goed in beeld krijgen. 
Hiervoor hebben we een sprintweek met aanbieders georganiseerd. Het vervolg 
moet nog komen. Volledig inzicht hebben we helaas op dit moment niet. Op 
basis van aantal indicaties en tellingen door de aanbieders komen we op een 
totaal aantal daklozen in de regio Eindhoven van ongeveer 450 mensen. Hierin 
zijn meegenomen mensen die buiten slapen, mensen die in de nachtopvang 
slapen en mensen die opvang hebben. Het aantal mensen dat bij vrienden op de 
bank slaapt is niet in beeld. 
Ter aanvulling het eerste half jaar van 2019 in de nachtopvang 173 unieke 
.ersonen. 

Waarvan 18-27 jaar 

Waarvan 28 jaar en ouder 

Binnen de nachtopvang is deze leeftijdsgroep ongeveer 16%. Binnen de 
Maatschappelijke opvang hebben we deze verdeling nog niet beschikbaar. 

Binnen de nachtotpvang is deze leeftijdsgroep ongeveer 84%. Binnen de 
Maatschappelijke opvang hebben we deze verdeling nog niet beschikbaar. 

Doelgroep en zorgbehoefte 
Problematiek die leidt tot voornamelijk een 
huisvestingsvraag. Behoefte aan zelfstandig wonen in een 
zelfstandige of onzelfstandige woonruimte met een lichte 

.. 	• . • - • - 	• 

Geschatte aantal 
Ongeveer 19% van de doelgroep heeft behoefte aan een woon-werk-plustraject. 
Alertheid op mogelijke laaggeletterdheid of verstandelijke beperkingen zijn 
redenen voor de plus. 

78% van de doelgroep is aangewezen op een afgestemd geheel van 
multidisciplinaire behandeling, begeleiding en hulp. 

Problematiek die leidt tot behoefte aan zei standig wonen in 
een zelfstandige of onzelfstandige woonru mte met intensieve 

12% van de doelgroep heeft behoefte aan een 24-uursvoorziening of verblijf met 
behandelin.. 
Het aantal economisch daklozen stijgt. De complexiteit en diversiteit van de 
problematiek bij de doelgroep neemt toe. Er blijft een groep mensen die 
nauwelijks te motiveren is tot begeleiding en waarvoor wonen in een reguliere 
woning niet haalbaar is. 

Doelgroep en woonbehoefte 
Behoefte aan onzelfstandige woonruimten (kamers) voor 
zelfstandi. wonen. 

Geschatte aantal 
De meeste mensen (88%) kunnen doorstromen naar zelfstandig wonen al dan 
niet met ambulante be.eleidin.. 

Behoefte aan zelfstandige woonruimten voor zelfstandig 
w.n - n. 

Door Housing first is prognose gemaakt van 75 cliënten voor 2020. Prestatie-
afs.raak v..r D• •R i 39. w•nin. -n 

Behoefte aan zelfstandig wonen in een geclusterde 
woonvorm in een onzelfstandige woonruimte (kamer) - 

Behoefte aan zelfstandig wonen in een geclusterde 
woonv.rm in - -n zelfs an.i. - w..nr im - 

Welke belemmeringen ervaren gemeenten bij het helpen van 
dak- en thuislozen aan een woonruimte (zo nodig met 
begeleiding)? 

Welke afspraken heeft zijn er in uw regio met 
woningcorporaties en andere verhuurders gemaakt over de 
uitstroom uit de maatschappelijke opvang en de huisvesting 
van (ex-) dak- en thuislozen? Denk hierbij aan 
prestatieafspraken en/of een contingentregeling. 

Hoe ziet de integrale aanpak (op het terrein van financiële 
bestaanszekerheid, schulden, wonen, opleiding, toeleiding 
naar werk, zorg, begeleiding, onafhankelijke 
cliëntondersteuning en de inzet van ervaringsdeskundigen) 
onder regie van gemeenten eruit? Stuur bijvoorbeeld uw 

Het aantal beschikbare en passende woningen en de spreiding hiervan over de 
stad en de regio. De wachttijd voordat een geschikte woonplek beschikbaar is. 
De combinatie met veelal financiële problemen, het niet voldoen aan bepaalde 
voorwaarden of eerder 'gedrag' leidt tot blokkades/ uitsluiting. 
Het regelen van de voorwaarden (bv uitkering) kost veel tijd en houd het 
plaatsingstraject te lang op. 
Voor sommige inwoners is een 'reguliere' woonplek geen passende oplossing, het 
realiseren van alternatieven vraagt veel tijd. 
De betrokkenheid en samenwerking met de GGZ (behandeling) wordt vooral 
bepaald door financieringsdiscussie en discussie over wat eerst moet 
behandeling of begeleiding. 
Gezamenlijk zicht in de feitelijke doelgroep en actuele afspraken voor 

Samenwerkingsafspraken om doorstroom van zorgvragers naar zelfstandige 
woningen te verbeteren. Woningen worden geleverd door de WOCO's los van 
begeleiding. Een DOOR! traject is een traject waarbij de woning van een 
woningcorporatie gehuurd wordt door een 2e-lijnsorganisatie, die ook de 
begeleiding van deze bewoner uitvoert. Om de doorstroom te bevorderen, 
worden er tussen de zorginstelling en woningcorporatie afspraken gemaakt om 
mensen begeleid te huisvesten. Met de woningcorporaties zijn prestatie-
afspraken gemaakt en een contingentregeling. 
Daarnaast hebben we Housing First (zij maken gebruik van hetzelfde contingent) 
waardoor mensen direct naar zelfstandig wonen kunnen. 
Tot slot hebben we een urgentieregeling zodat mensen die in aanmerking komen 
op korte termijn een woning krijgen toegewezen waarmee voorkomen wordt dat 

In november 2019 is de visie op de Maatschappelijke opvang vastgesteld door de 
gemeenteraad. (zie bijlage 1) 
Tevens een concept plan van aanpak (zie bijlage 2) 

Voeg aub uw actuele beleidsplan maatschappelijke opvang / aanpak dak- en thuislozen toe  

* Bij deze uitvraag hanteren wij dezelfde definitie als het CBS: 
Het gaat om feitelijk daklozen die (a) leven op straat of andere openbare ruimte, zonder vaste verblijfplaats, (b) kortdurend gebruik maken van de 
nachtopvang of laagdrempelige opvang en (c) op niet-structurele basis bij familie of vrienden slapen, zonder vaste verblijfplaats. Het gaat daarbij 
om ingezetenen van Nederland; zij zijn op enig moment in Nederland geregistreerd (geweest) in de Basisregistratie Personen (BRP) en hebben een 
Burger Service Nummer (BSN). 

Residentieel daklozen vallen niet onder de definitie. Residentieel daklozen verblijven in voorzieningen waar mensen op structurele basis 24 uur 
per dag verblijven/wonen, zoals sociale pensions, 24-uurs maatschappelijke opvangvoorzieningen en Regionale Instellingen voor Beschermd 
Wonen RIBW's. Ook mensen die begeleid (kamer) wonen of marginaal gehuisvest zijn vallen niet onder de doelgroep. 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	FW: Indiening Eindhoven; reminder + aanvullende info 
Datum: 	 vrijdag 31 januari 2020 11:41:45 
Bijlagen: 	 image001.joq 

20190918 VWS aanvraag Challenoe Maatschappelijke Opvang Gemeente Eindhoven logo.pdf 
Bijlage 1 Raadsvoorstel Toekomstbeeld maatschappelijke opvang.pdf 
Bijlage la. Toekomstbeeld maatschappelijke opvang september2019.pdf 
Bijlage ib Praatplaat MO 2021.pdf 
Bijlage 2 Plan van aanpak M02021.xlsx  
Bijlage 3 20191203 format VWS dak en thuisloosheid.xlsx 

Van: 	 @eindhoven.nl> 
Datum: donderdag 30 jan. 2020 6:34 PM 
Aan: 	 minvws.nl> 
Kopie: 	 @eindhoven.nl> 
Onderwerp: Indiening Eindhoven; reminder + aanvullende info 

Beste 

Bijgaand vind je de benodigde informatie voor de uitvraag rondom dak- en thuislozen, zoals door 
jullie uitgevraagd op 10 december (bijlage 3). Daarnaast is vanuit VWS de (globale) vraag gesteld 
aan centrumgemeenten die in 2020 willen en kunnen starten met het nemen van extra 
maatregelen om dak- en thuisloosheid in de regio terug te dringen zich aan te melden door voor 
uiterlijk op 1 februari 2020 een plan van aanpak in te dienen. Gemeente Eindhoven dient hier 
een eerste versie voor in en we gaan uiteraard graag met VWS (jullie) in gesprek over een 
vervolg zodra er meer duidelijkheid is. Bij dit pva hebben we onze partners betrokken. Zie 
hiervoor de aanvraag in de bijlage. 

Wij hebben eerder ook gesproken over o.a. de vernieuwde visie van Eindhoven die eind 
november door onze gemeenteraad is vastgesteld. In de bijlagen heb ik deze ook toegevoegd + 
een versimpeld overzicht/schema van onze acties en doelen de komende tijd (dit schema is meer 
ter achtergrond informatie). Dit geeft jullie wellicht meer inzicht in wat we de komende periodes 
allemaal willen gaan bereiken en lijkt mij een goede basis om hier nogmaals het gesprek met 
elkaar over aan te gaan. 

Ik hoor graag of je alle stukken in goede orde hebt ontvangen en hoe het vervolg eruit ziet. 

Bijlagen: 

Raadsvoorstel Toekomstbeeld MO >2021 

a. Toekomstbeeld Maatschappelijke Opvang 

b. Praatplaat 2021 

Globale plan van aanpak visie>2021 

Format VWS Opgave Dak- en Thuislozen januari 2020 



Van gt'17-W4gnminvws.nl> 
Verzonden: woensdag 29 januari 2020 15:37 
Aan: 	 @minvws.n1>; 

@minvws nl>; 
t Rzwerfjongeren.n1>; 

Remail.com) < 
j(vng.nl>, 

Pamersfoort.n1>; 
Ramsterdam.n1>; 

Pzoetermeer.nl>, 
Papeldoorn.n1>; 

@dordrecht.nl>, 

Raedes.n1; 

@apeldoorn.nl>, 
.1Pamsterdam.nI>; 

Pdenhaag.nl>, 

Pbreda.nl>, 
(@tussenvoorziening.nk. 

Rhaarlem.nk 
1@almelo.nk --- 

Pdeventer.n1>; 

(as-hertogenbosch.nk 
Psdfryslan.nk 
Rhoorn.nk 

1 (@tilburg.n1>• 
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I> 
'utrecht.n1>; 

..APalkmaar.n1>; 
'@almere.n1>; 

Ralmere.n1>; 
@czwbureau.n  > ti 1

;- 

@groningen.n1; 
j@eindhoven.nl>, 

Rnijmegen.n1>; 
Pminszw.n1>;,  

@leiden.n1>; 
@arnhem.n1>; 

Rgmail.corn>; Palmelo.nl>;"'—  
Pamsterdam.nl> 

Ptussenvoorziening.n1>; 
Peindhoven.n1>; 

Rbreda.n1>; 

Rarnhem.nk 
Renschede.nl>, 

1Putrecht.nl>, 
@breda.n1>; 

divosa.n1>; 
haarlem.nl>, 

Pmaastricht.n1; 
Pczwbureau.n1>; 

Pgroningen.nk 
l@leiden.nk 

l@alkmaannl>; 

Met vriendelijke groet, 

Ontwikkelaar Sociaal Domein (WMO) 'Afdeling Strategie s.d. 

lo  
L 	  

Gemeente Eindhoven1Smalle Haven 1091Postbus 90150, 5600RB Eindhoven 

Onderwerp: reminder + aanvullende info 

(ffleinclhoven.n11  06- 



Beste allen, 

Bijgevoegd treffen jullie de tijdens de 2e  gezamenlijke bijeenkomst toegezegde aanvullende 
informatie, namelijk: 
- Informatie BZK 'instrumenten woningbouw aanpak dakloosheid'; 
- Informatie Chavez-Vilchez arrest; 

Ook kwam ter sprake (en daarom ook bijgevoegd): 
- Aedes Agenda 2020 - 2023 

En, tot slot treffen jullie: 
- Verslag van de 2 gezamenlijke bijeenkomsten, met daarin ook een aantal actiepunten 
(onderstreept) opgenomen. 

Uiterlijk 1 februari a.s. verwachten we zoals jullie weten alle ingevulde formats en (voor de 
gemeenten die hier definitief voor kiezen) de plannen van aanpak te ontvangen. Bij eventuele 
vragen zijn 	(06- 	) en ik (06- 	:) bereikbaar. 

We plaatsen bijgevoegde informatie uiteraard ook in de samenwerkingsruimte. Bij deze 
nogmaals de suggestie om vooral nuttige informatie daarin op te nemen ter inspiratie, ook voor 
de fase hierna. Denk aan de plannen van aanpak, mooie voorbeelden van succesvolle lopende 
initiatieven, MKBA's. Hoop is echt om er in het belang van allen een gezamenlijke leeromgeving 
van te maken! 

Wij komen op korte termijn bij jullie terug met info over volgende bijeenkomsten, in de 
volgende fase van het proces. 

Voor nu: heel veel succes met de 'laatste loodjes'. 

Met groet, 
mede namens 	en 



RECAP 

Hier en Nu Emmen tm 27 jaar 
Hier en Nu Emmen 28 jaar > 

Opvang Emmen 1m 27 jaar 
Opvang Emmen 28 jaar > 

totaal tm 27 jaar 
totaal 28 jaar > 

	

2017 	2018 	2019 

	

31 	18 	29 

	

193 	149 	285 

	

49 	44 	42 

	

146 	152 	151 

	

80 	62 	71 

	

339 	301 	436 

Aantallen per productsoort zijn uniek 
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"Hier en Nu" is de dagopvang / inloopvoorziening 
"Opvang" betreft de nachtopvang 



Format opgave dak- en thuislozen* 

Doeigroe• en,zor 	o,- 
Prob ematiek die ei.t tot voorname ij een 
huisvestingsvraag. Behoefte aan zelfstandig wonen in een 
zelfstandige of onzelfstandige woonruimte met een lichte 

Problematiek die leidt tot behoefte aan zelfstandig wonen in 
een zelfstandige of onzelfstandige woonruimte met 
in - 	i-v- 	 a - 	 ..nv.rm. 
Ernstige problematiek, zeer beperkte mate van 
zelfstandi. held die leidt tot behoefte aan beschermd wonen. 
Heeft u beeld van de ontwikkeling binnen doelgroepen in de 
afgelopen jaren? Zo ja, kunt u kort toelichten welke 
ontwikkelin. u ziet? 
Doelgroep en woonbehoefte 

Behoefte aan onzelfstandige woonruimten (kamers) voor 
zelfstandig wonen. 

Behoefte aan zelfstandige woonruimten voor zelfstandig 
wonen. 

Behoefte aan zelfstandig wonen in een geclusterde 
woonvorm in een onzelfstandige woonruimte (kamer) -
begeleid wonen. 

Behoefte aan zelfstandig wonen in een geclusterde 
woonvorm in een zelfstandige woonruimte 

Behoefte aan plekken voor beschermd wonen (24-uurs 
verblijf) 

Integraliteit 

Welke belemmeringen ervaren gemeenten bij het helpen 
van dak- en thuislozen aan een woonruimte (zo nodig met 
begeleiding)? 

Welke afspraken heeft zijn er in uw regio met 
woningcorporaties en andere verhuurders gemaakt over de 
uitstroom uit de maatschappelijke opvang en de huisvesting 
van (ex-) dak- en thuislozen? Denk hierbij aan 
prestatieafspraken en/of een contingentregeling. 

'oe zie .e in egra e aanpa op e errein van mam- e 
bestaanszekerheid, schulden, wonen, opleiding, toeleiding 
naar werk, zorg, begeleiding, onafhankelijke 
cliëntondersteuning en de inzet van ervaringsdeskundigen) 
onder regie van gemeenten eruit? Stuur bijvoorbeeld uw 

Vpe.  g ‘,‘,.ij?, 	 _maatschap 	KgPP114 ./.011P4k.Ok<7.gft _,toe 

Omvang doelgroep Geschatte aantal 

Geschatte aantal dak- en thuislozen in uw regio 

Waarvan 18-27 jaar 

Waarvan 28 jaar en ouder 

Geschatte aantal 

Toelichting 

uIdi.e uitgaven Uitgaven in euro's (*1.000) 

Wat zijn uw uitgaven aan maatschappelijke opvang in de 
jaren 2016-2019? 

2016 2017 2018 
3 171.000,- 3.569.000,- 

2019 (schatting) 
3.531.000,- 

400 
Op detailniveau kan geen betrouwbare schatting worden gemaakt omdat de 
registratiegegevens op dit moment niet aan de vereiste voorwaarden voldoen. 
Dit is een van onze prioriteiten. 

Zie boven 

Geschatte aantal 

Zie boven 

Zie boven 

Zie boven 

Zie boven 

Binnen het actieprogramma Weer Thuis! wordt o.a. gewerkt aan het in beeld 
brengen van de woonvormen/variaties die we nu hebben en voor welke 
doelgroep, en wat er nog mist. 

Zie boven 

Zie boven 

Zie boven 

Zie boven 

Beschikbaarheid van geschikte woonruimte en het ontbreken van duidelijke 
afspraken en randvoorwaarden voor de doelgroep. Niet of te laat inschrijven 
voor woning. Onvoldoende actie en sturing vanuit de instelling. 

Er zijn randvoorwaarden opgesteld voor de doelgroep BW/MO. In de praktijk 
merken we echter dat de randvoowaarden alleen toepasbaar zijn op de 
doelgroep BW. Momenteel nemen we deel aan het actieprogramma Weer 
Thuis! waarbij inzichtelijk wordt gemaakt welke woonvormen we hebben voor 
welke doelgroep en welke doelgroepen tussen wal en schip vallen. We zijn aan 
het onderzoeken of hiertoe een transferpunt kunnen inrichten. 

Zie bijgaand beleidsplannen 

* Bij deze uitvraag hanteren wij dezelfde definitie als het CBS: 
Het gaat om feitelijk daklozen die (a) leven op straat of andere openbare ruimte, zonder vaste verblijfplaats, (b) kortdurend gebruik maken van de 
nachtopvang of laagdrempelige opvang en (c) op niet-structurele basis bij familie of vrienden slapen, zonder vaste verblijfplaats. Het gaat daarbij 
om ingezetenen van Nederland; zij zijn op enig moment in Nederland geregistreerd (geweest) in de Basisregistratie Personen (BRP) en hebben een 
Burger Service Nummer (BSN). 

Residentieel daklozen vallen niet onder de definitie. Residentieel daklozen verblijven in voorzieningen waar mensen op structurele basis 24 uur 
per dag verblijven/wonen, zoals sociale pensions, 24-uurs maatschappelijke opvangvoorzieningen en Regionale Instellingen voor Beschermd 
Wonen RIBW's. Ook mensen die begeleid (kamer) wonen of marginaal gehuisvest zijn vallen niet onder de doelgroep. 

Doc. 92 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

FW: Oproep: regionale opgave dakloosheid in beeld brengen 
vrijdag 7 februari 2020 07:56:42 
Plan van aanpak opvang en bescherming - 231017.pdf 
Beleidsplan Samen verder in sociaal domein 2017 - 2021.pcif 
Emmen 19.02 beleidsplan .SAM.pdf 
Format dak en thuisloosheid Emmen.xlsx 

Van: 	 @emmen.nl> 
Verzonden: vrijdag 7 februari 2020 00:15 

7M minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Oproep: regionale opgave dakloosheid in beeld brengen 

Beste 

Allereerst excuus voor onze (te) late reactie. 

Bijgaand het ingevulde format + een aantal relevante beleidsplannen n.a.v. onderstaande oproep. 
Helaas is het niet gelukt om alle relevante informatie te verzamelen. Er kan geen betrouwbare 
schatting worden gemaakt omdat de registratiegegevens op dit moment niet aan de vereiste 
voorwaarden voldoen. Een van de prioriteiten in het nieuwe regioplan, waar op dit moment aan 
gewerkt wordt, is het op orde krijgen van de wijze van registreren en het duiden van de beschikbare 
gegevens. 

Mocht je nog vragen hebben, dan hoor ik het uiteraard graag. 

Met vriendelijke groet, 

Beleid en Ontwikkeling Sociaal Domein 
Gemeente Emmen 

Postbus 30.001 
7800 RA Emmen 

T 0591 

Van: '-x'"'-t--'--wr'' 	--;"t"- 	 „--, 
J©minvws.nl] 

Verzonden: dinsdag 1U december 2U19 U8:14 	_ 
CC: 	 ,  
Onderwerp: Uproep: regionale opgave claKloosneld in beeld brengen 

Beste contactpersonen MO/BW, 

Hierbij sturen wij jullie de brief 'Terugdringen van dakloosheid' die afgelopen vrijdag door het 
kabinet naar de Tweede Kamer is gestuurd. In deze brief beschrijft het kabinet de ambitie ten 
aanzien van dakloosheid en de stappen die de komende maanden worden gezet om tot een 
overkoepelend plan van aanpak te komen. 

Tevens sturen wij jullie hierbij de brief die vandaag naar de wethouders van de 
centrumgemeenten BW/MO en de VNG zal worden gestuurd. Met deze brief reageert de 
staatssecretaris van VWS namens het Kabinet op de brandbrieven van de VNG en de 
wethouders van de G4. In de brief staat een oproep aan alle centrumgemeenten om voor 1  
februari de regionale opgave in beeld te brengen, conform een recent door de Tweede 
Kamer aangenomen motie. 



De staatssecretaris van VWS geeft daarnaast aan dat gemeenten die in 2020 al willen starten 
met aanvullende maatregelen om het aantal dak- en thuislozen in de regio terug te dringen, 
zich uiterlijk 15 december kunnen melden bij ondergetekenden. Op 17 december (10.00 —
12.00 uur) vindt een sessie plaats in Utrecht (La Vie Meeting Center, St Jacobsstraat 61) waarin 
we doorpraten over de te nemen stappen tot 1 februari 2020, waaronder het opstellen van een 
concreet plan van aanpak: 

Mocht je vragen hebben n.a.v. deze mail, neem dan vooral contact met ons op! 

Hartelijke groeten, 
en 

Directie Maatschapperijke On ersteuning (VWS) 

De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). 
Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Als u niet de bedoelde 
ontvanger bent, wilt u dan dit bericht en ieder aangehecht databestand verwijderen en de 
gemeente Emmen hiervan via e-mail op de hoogte stellen. 
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Introductie 	 Maatschappelijke opvang 	 Ambities 	 Organisatie en vervolg 

Introductie 

Voor u ligt het ambitiedocument Integrale Aanpak Maatschappelijke opvang. Een resultaat waarbij de 
cent umgemeente, regiogemeenten en veel betrokken organisaties en personen meedachten over de gewenste 
ontwikkelingen binnen de Maatschappelijke opvang in de centrumgemeente Enschede. Maatschappelijke opvang 
betreft "onderdak en begeleiding voor personen die de thuissituatie hebben verlaten en niet in staat zijn zich op 
eigen kracht te handhaven in de samenleving". 

De c ierheid heeft met verschillende transities ingezet op meer verantwoordelijkheden op lokaal niveau. Zo zijn 
gemeenten onder meer verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo. Ook binnen 
Besc - rermd wonen en de Maatschappelijke opvang is er sprake een terugtrekkende overheid. Vanaf 2021 volgt de 
decentralisatie van Beschermd wonen, met een groeipad van 10 jaar en de invoering van een nieuw financieel 
verdeelmoment vanaf 2022. Voor de Maatschappelijke opvang geldt dat er in 2026 onderzocht wordt of verdere 
decentralisatie plaatsvindt. Gemeenten richten zich onder meer op de inhoudelijke doorontwikkelingen van de 
opvang, waarbij de nadruk ligt op het zo duurzaam mogelijk in de eigen omgeving ondersteunen van mensen die dat 

hebben. Het construct centrumgemeente blijft dus voor de Maatschappelijke opvang vooralsnog gehandhaafd. 

Centrale vraag is hoe de verschillende betrokken partijen in de toekomst willen samenwerken om de opvang in de 
regio Enschede door te ontwikkelen. Voor het antwoord op deze vraag hebben de centrumgemeente Enschede, het 
Leger des Heils en Humanitas onder Dak een verkenning laten uitvoeren die werd afgesloten met een werksessie met 
alle betrokken partijen. De uitkomsten zijn samengevat in dit ambitiedocument. Het ambitiedocument beschrijft de 
gewenste ambities en ontwikkelrichting voor de Maatschappelijke opvang en wat er nodig is om dit te realiseren. Het 
is de richting waar alle partijen gezamenlijk naar toe willen werken in 2020. 
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Introductie 

Als enderdeel van de verkenning hebben veel gesprekken plaatsgevonden met partnerorganisaties en personen 
binr€n de Maatschappelijke opvang, te weten: 

• Gemeente Enschede 	 • Surplus 

• Gemeente Haaksbergen (regiogemeente) 	• Cimot 

• Humanitas onder Dak 	 • Domijn 

• Leger des Heils 	 • WoON Twente 

• Tactus 	 • Cliëntenraad Humanitas onder Dak 

• Mediant 	 • 	Cliënten Leger des Heils 

Daanaast is een werksessie georganiseerd met zoveel mogelijk betrokken organisaties en personen om na te 
denke,n over de gewenste toekomstige ontwikkelingen binnen de Maatschappelijke opvang in de regio Enschede. 
De Ltkomsten daarvan zijn verwerkt in dit ambitiedocument. 



Introductie Maatschappelijke opvang Ambities Organisatie en vervolg 

Maatschappelijke opvang in regio Enschede 

De gemeenten Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Losser en Oldenzaal vormen 
sam,:l de regio van centrumgemeente Enschede. Centrumgemeente Enschede is tot 2021 verantwoordelijk voor het 
orga -viseren van Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang in deze gemeenten. Vanaf 2021 wordt gestart met 
de d -,centralisatie van Beschermd wonen, die wordt uitgespreid over een periode van 10 jaar. In 2026 volgt een 
best 't over eventuele decentralisatie van de Maatschappelijke opvang. 

De gemeenten in de regio Enschede zijn zich al een tijdje aan het voorbereiden op de veranderingen. De verdere 
doomntwikkeling en samenwerking is nodig om de kwaliteit van Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang te 
beheuden en te versterken. Maar ook om de betaalbaarheid en de duur in de opvang te beperken. Om dit te 
bewerkstellingen wordt onder meer geput uit de rapportage van de commissie Dannenberg. Zo is onder meer een 
herreuvvde regiovisie opgesteld met gezamenlijke vertrekpunten vanaf 2021. 
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Maatschappelijke opvang 

In de regiovisie zijn de volgende vertrekpunten voor Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang vanaf 2021 
gel-w -,teerd: 

• Sociale inclusie als leidend principe; 
• Voorkomen is beter dan genezen; 
• Meedoen naar vermogen (eigen kracht); 
• Bij bepaling passende voorziening hoort een goede analyse van de ondersteuningsvraag; 
• De beschikbaarheid van passende en betaalbare huisvesting is een actueel vraagstuk; 
• Beschermd wonen in de vorm van zorg in natura aanbieden, blijft het uitgangspunt; 
• Wanneer Beschermd wonen is geïndiceerd, moeten mensen binnen een redelijk termijn worden geplaatst; 
• Aanbieders dragen niet alleen bij aan stabilisatie, maar ook aan herstel van de zelfredzaamheid; 
• Niet alle noodzakelijke ondersteuning kan als individuele gemeenten zelf worden georganiseerd; 
• De decentralisatie is geen op zichzelf staand proces; 
• Alle gemeenten staan open voor een gesprek over vestiging van voorzieningen binnen hun 

gemeentegrenzen. 
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Maatschappelijke opvang 

Op ir houdelijk vlak willen de gemeenten en overige betrokkenen verdere stappen zetten. De afgelopen jaren is er 
binnen de centrumgemeente ingezet op het creëren van duurzaam aanbod binnen de opvang en andere type 
voorzieningen (studio's). Ook is er een betere aansluiting gekomen tussen Beschermd wonen en de Maatschappelijke 
opvang, om cliënten meer perspectief te kunnen bieden. Zo is onder meer de capaciteit (het aantal beschikbare 
plek (en) binnen Beschermd wonen verhoogd in de centrumgemeente Enschede. 

De ambitie is echter groter, namelijk het creëren van een duurzame oplossing waardoor mensen minder lang gebruik 
hoeven te maken van de opvang. Om dit te bereiken wordt integrale samenwerking binnen de opvang als essentieel 
gezi,  1. Dit moet zorgen voor een betere door- en uitstroom en meer aandacht voor preventie. Zodat cliënten beter 
gehc pen worden in kortere tijd. Het definiëren van een gezamenlijke ambitie is een sleutel in de verdere integrale 
doonntwikkeling van de Maatschappelijke opvang. Het bindt verschillende partijen en maakt het makkelijker om 
eika- - aan te spreken. 



Ambities Introductie Maatschappelijke opvang Organisatie en vervolg 

Ambities doorontwikkeling Maatschappelijke opvang 

De verdere doorontwikkeling van de Maatschappelijke opvang is essentieel om de kwaliteit en betaalbaarheid van de 
opve lg te behouden en te versterken. Daarbij wordt gestreefd naar de allerhoogste ambitie: het overbodig maken 
van r e Maatschappelijke opvang. Daarmee wordt bedoeld dat idealiter inwoners geen gebruik meer hoeven te 
maken van voorzieningen binnen de opvang, maar zelfstandig wonen* en ambulant en in de wijk waar ze wonen 
gehc pen worden. 

Om 'gieter zicht te krijgen op mogelijkheden voor een integrale doorontwikkeling binnen de opvang zijn met diverse 
stakelolders gesprekken gevoerd. De inhoud van deze gesprekken concentreerden zich rond een aantal thema's dat 
hiermee samenhangt. Deze kernthema's zijn: 

1. De organisatorische aspecten van een integrale aanpak 
2. Integrale aanpak in de uitvoering van de ondersteuning 
3. Wonen en opvang 
4. Preventie 

In de volgende paragrafen worden deze thema's verder uitgewerkt en voorzien van ambities per thema. 

* voc -  zo ver zij dit ook zelf wensen 
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Ambities 

1. De organisatorische aspecten van een integrale aanpak 

De ontwikkeling naar een integrale aanpak binnen de opvang vraagt aandacht voor organisatorische aspecten. Om 
intef ,-aal te kunnen werken is het noodzakelijk dat we de samenwerking tussen partijen verbeteren. Ontmoeting, 
duic lijke communicatie en transparantie spelen daarbij een belangrijke rol. Maar ook het verbinden van lopende 
projecten om te voorkomen dat zaken dubbel worden opgepakt en andere afspraken rondom de financiering. 

Binrn dit thema zijn de volgende ambities geformuleerd: 
A. Partijen kennen elkaar en zijn transparant; 
3. Partijen werken samen in de wijk, waar een lokale zorginfrastructuur is ingericht; 
C. Er wordt domeinoverstijgend gewerkt; 
D. Er wordt gewerkt vanuit 1 budget per cliënt, waarbij het niet uitmaakt welke organisatie de zorg levert; 

Er worden resultaatafspraken gemaakt tussen opdrachtgever en opdrachtnemer; 
Er wordt toegewerkt naar één gezamenlijke subsidieaanvraag voor alle partijen. 
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Ambities 

A. PJ tijen kennen elkaar en zijn transparant  

Rondom de opvang in de regio Enschede zijn verschillende organisaties betrokken, van gemeente tot zorgaanbieder 
tot ‘„' oningbouwcorporatie. Het is de ambitie van deze partijen om meer en beter te gaan samenwerken. Dit betekent 
dat r. artijen elkaar kennen, transparant zijn (bijv. over subsidieafspraken) en elkaar aanspreken. 

B. Pa,-tijen werken samen in de wijk, waar een lokale zorginfrastructuur is ingericht  

We roeten zorgen voor voldoende preventieve voorzieningen en een lokale zorginfrastructuur in de wijk. Daarmee 
worc`i voorkomen dat mensen een beroep doen op de opvang en kan integrale hulp worden geboden indien nodig. 
Dit v -aagt een intensieve samenwerking van partijen in de wijk. 

C. Er.  Nordt domeinoverstijgend gewerkt  

Een ntegrale benadering vraagt om samenwerking op alle leefgebieden: wonen, werk- en dagbesteding, inkomen, 
scht, dhulpverlening, ondersteuning en medische zorg. Een dergelijke aanpak overstijgt de diverse wettelijke 
dom 	(Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, Zvw) en vraagt om het loslaten van systemisch denken. 
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Ambities 

D. E wordt gewerkt vanuit 1 budget per cliënt, waarbij het niet uitmaakt welke organisatie de zorg levert  

Bekostiging is een belangrijk aandachtspunt bij een integrale benadering binnen de opvang. Hierbij hoort ook het 
werken vanuit 1 budget om de benodigde ondersteuning in te zetten. Werken met 1 budget vraagt om het centraal 
stellen van de cliënt, domeinoverstijgend werken en meer afstemming tussen partijen. Daarbij verdwijnt de 
vanzelfsprekendheid om bepaalde partijen de ondersteuning te laten leveren. De mogelijkheden om te werken met 
een -)ersoons(volgend)budget worden daarbij onderzocht. 

E. Er Norden resultaatafspraken gemaakt tussen opdrachtgever en opdrachtnemer 

Een itegrale aanpak waarin de cliënt centraal staat vraagt om een andere relatie tussen opdrachtgever en 
op& echtnemer. Een relatie waar op basis van aantoonbare resultaten financiering plaatsvindt, en niet langer op basis 
van tintal gevulde bedden of aantal voorzieningen. Gedegen onderzoek is gewenst naar de mogelijkheden om te 
gaar werken met meetbare en concrete resultaatafspraken. 

F. Er vordt toegewerkt naar één gezamenlijke subsidieaanvraag voor alle partijen  

De c -twikkeling richting één gezamenlijke subsidieaanvraag is een belangrijke bouwsteen voor een integrale aanpak. 
Een _ anvraag waarin alle partijen aansluiten en bijdragen aan het versterken van het welbevinden van cliënten en het 
over'Dodig maken van de opvang. Dit versterkt de transparantie en de noodzaak om echt samen te werken. 

12 
	 >> 



Ambities 

2. Integrale aanpak in de uitvoering van de ondersteuning 

In de ontwikkeling van de Maatschappelijke opvang is een belangrijke rol voor het primaire proces weggelegd. Zorg 
en ondersteuning is mensenwerk. De kwaliteit van de ondersteuning en de resultaten worden bepaald door mensen. 
Dat -2tekent dat aanpassingen in het primaire proces een noodzakelijke randvoorwaarde zijn voor het succes. Daarbij 
wordt gestart met een verkenning van het huidige systeem om knelpunten inzichtelijk te maken in het proces van 
sigiv ,eren, beoordelen, ondersteunen en doorstromen. Ook het huidige aanbod wordt daarbij in kaart gebracht. 

Binnp,n dit thema zijn de volgende ambities geformuleerd: 
4. De cliënt staat centraal in de ondersteuning; 
3. De cliënt heeft één aanspreekpunt; 

Er is altijd een oplossing voor een cliënt; 
D. Partijen kennen elkaar en elkaars aanbod, ontmoeten elkaar op inhoud en zorgen voor aanvullend aanbod; 

Professionals worden gemandateerd en gefaciliteerd; 
Professionals zorgen voor warme overdracht van cliënten naar elkaar. 

>> 



Ambities 

A. D2, cliënt staat centraal in de ondersteuning  

Het -entraal stellen van de cliënt vraagt om het loslaten van domeindenken, systeemdenken en aanbodgericht 
denken. Dit vraagt om een andere houding van professionals, waarbij continu gekeken wordt naar de beste passende 
ondersteuning bij een hulpvraag, los van structuren, aanbod en financieringsstromen. 

B. De  cliënt heeft één aanspreekpunt  

Een -,anpak waarin de cliënt centraal staat vraagt ook om duidelijkheid voor de cliënt. Een persoon waar de cliënt 
haar 'zijn hart kan luchten, vragen kan stellen en opmerkingen over de ondersteuning kwijt kan. Vertrouwen speelt 
daar2ij een belangrijke rol. Het is van belang dat een cliënt, waar mogelijk, zelf een keuze kan maken voor een 
person, professional of niet-professional, en dat duidelijk wordt gecommuniceerd over de rol van het 
aansoreekpunt. 

C. Er is altijd een oplossing voor een cliënt 

In de uitvoering staat het zo goed mogelijk ondersteunen van cliënten voorop. Dit betekent dat voor elke cliënt een 
oplc sing voorhanden is, ongeacht de complexiteit van een vraag. Daarvoor is het van belang dat verschillende 
parten kennis en informatie delen en betrokken worden bij een complexe hulpvraag. 
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Ambities 

D. RE -tijen kennen elkaar en elkaars aanbod, ontmoeten elkaar op inhoud en zorgen voor aanvullend aanbod  

In he primaire proces van de MO en aanpalende gebieden zoals de OGGZ en verslavingszorg is het van belang dat 
part en (o.a. zorgorganisaties, woningcorporaties, voorliggend veld en toegang) elkaar kennen, weten wie wat doet 
en e>-.aar ontmoeten op inhoud. Er is een opgave om te onderzoeken hoe het huidige aanbod eruit ziet, om overlap 
en v.;tte vlekken te ontdekken. Op basis hiervan kan gezamenlijk gekomen worden tot een dekkend aanbod van 
ondersteuning. Daarmee komen we tot een aanvullend aanbod van partijen, met zo min mogelijk overlap. Dit leidt 
tot neer overzicht en meer keuzemogelijkheden voor cliënten. 

E. Professionals worden gemandateerd en gefaciliteerd  

Bij samenwerking is duidelijkheid erg belangrijk. Een belangrijk onderdeel daarbij is het leggen van 
verantwoordelijkheden in de uitvoering. Professionals moeten kunnen bepalen wat nodig is voor cliënten en de 
vrijhJid krijgen vanuit hun organisatie om te doen wat nodig is, wat op casusniveau wordt bepaald. 

F. Professionals zorgen voor warme overdracht van cliënten naar elkaar  

De gedachte aan warme overdracht komt mede voort uit de bevinding dat cliënten vaak van het kastje naar de muur 
gest urd worden. De keuze voor een integrale aanpak en gezamenlijke verantwoordelijkheid vraagt om een omslag in 
hanc alen. Het is voor professionals duidelijk wie waar verantwoordelijk voor is. Hierdoor kunnen cliënten door een 
profs ssional worden doorverwezen naar een andere professional, met bijbehorende informatieoverdracht. 
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Ambities 

3. Wonen en opvang 

Een`;ne woonplek is voor iedereen belangrijk. De ambitie is om de doelgroep zelfstandig in de wijk te laten wonen. 
We Aten in op de woonopgave in de centrumgemeenteregio Enschede, onder meer door nieuwe betaalbare 
woc -vormen te ontwikkelen. Daarbij wordt aangesloten bij de woonvisies van de deelnemende gemeenten. Naast 
wonen, zijn ook werk en/of dagbesteding en een inkomen essentieel voor het welbevinden van cliënten, het 
bevorderen van de doorstroom en uitstroom uit de opvang, en het voorkomen van instroom in de opvang. Gekeken 
wore naar mogelijkheden om de instroom te beperken en de doorstroom en uitstroom te bevorderen. 

Binn 	dit thema zijn de volgende ambities geformuleerd: 

A. Alle cliënten hebben een basisinkomen (uitkering), een woonplek en een zinvolle daginvulling; 

3. De ondersteuning wordt volledig ambulant georganiseerd; 

Er is sprake van goede doorstroom en uitstroom uit de opvang; 

D. Het woningaanbod bestaat uit verschillende woonproducten, die passend en betaalbaar zijn; 

Er vinden geen huisuitzettingen meer plaats. 
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A. Are cliënten hebben een basisinkomen, een woonplek en een voor de persoon zinvolle daginvulling  

Een ;asisinkomen (in de vorm van een uitkering) en een woonplek zorgen voor rust bij cliënten, waardoor beter 
gewerkt kan worden aan herstel en participatie. Hiernaast is het belangrijk dat wordt gericht op activering van 
cliër :en middels een zinvolle daginvulling. Dit draagt bij aan herstel, stabiliteit en zelfvertrouwen. In de regio 
Ensc--,ede wordt een keten van passende daginvulling ontwikkeld, van laagdrempelig werk tot betaald werk. Niet 
iedere cliënt kan immers betaald werk doen. De keten maakt het mogelijk dat voor iedere cliënt een passende plek 
kan /orden gevonden. Hiervoor wordt ook de samenwerking met het bedrijfsleven gezocht. 

B. ondersteuning wordt volledig ambulant georganiseerd  

CliëH:en ontvangen waar mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving de benodigde ambulante ondersteuning. Dit 
brer t een verschuiving van wonen in instellingen naar wonen in de wijk op gang, waarbij voldoende ambulante 
ondersteuning en behandeling in de wijk georganiseerd dient te worden. Het moet daarbij mogelijk zijn om snel op-
en a' te schalen. Duidelijke samenwerkingsafspraken zijn nodig om terugval te voorkomen. 

C. is sprake van een goede doorstroom en uitstroom uit de opvang  

Een joede door- en uitstroom naar zelfstandig wonen vraagt onder meer aandacht voor huisvesting, financiën, 
zorg< anbod in de wijk, aansluiting met beschermd wonen en nazorg. Belangrijk is om de huidige knelpunten van de 
doorstroom en uitstroom in beeld te krijgen, waardoor een start kan worden gemaakt met het opheffen van deze 
knelpunten. Hiervoor wordt aangesloten bij de inventarisatie naar knelpunten van het Cimot. 
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Ambities 

D. H-21: woningaanbod bestaat uit verschillende woonproducten, die passend en betaalbaar zijn  

Met 	beweging van intramuraal naar ambulante ondersteuning ontstaat een grotere druk op de woningvoorraad. 
Cliër .̀en en aanbieders zien de beperkte beschikbaarheid en passendheid van betaalbare woningen als knelpunt voor 
de d porstroom en uitstroom uit de opvang. Daarbij speelt de complexiteit van de doelgroep een rol, omdat 
corp7raties bij plaatsing ook oog hebben voor de draagkracht van een buurt. De ontwikkeling van passend en 
bet2, ibaar woningaanbod is noodzakelijk voor de ontwikkeling van de opvang. Daarbij kan voor de doelgroep onder 
mee gedacht worden aan hergebruik van vrijkomend vastgoed. 

E. Er Jinden geen huisuitzettingen meer plaats  

Er moet een einde komen aan huisuitzettingen in de regio centrumgemeente Enschede. Daarvoor zijn door 
woningcorporaties reeds verschillende initiatieven gestart. Dit heeft ertoe geleid dat het aantal huisuitzettingen in de 
regie Twente is gedaald van 400 naar 100 per jaar. Doel is echter om het aantal huisuitzetting tot een minimum terug 
te brengen. Recentelijk is het project 'Vroeg Eropaf' gestart, waarbij vroegtijdig schulden worden gesignaleerd. 
Schulden en huurachterstanden leiden vaak tot huisuitzettingen. Aan het project werken onder meer de 
wonigbouwcorporaties, energiebedrijven en zorgverzekeraars mee. Maar ook in de commerciële huursector dienen 
maa':regelen te worden opgesteld om huisuitzettingen te voorkomen. 
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4. Preventie 

Alle j-:emeenten in de regio hebben een taak in preventie. Dit betekent dat lokaal zo vroeg mogelijk gesignaleerd dient 
te \A, rden dat er sprake is van een risico op dak- en thuisloosheid. Door verschillende partijen is gesignaleerd dat er 
op d't moment nog te weinig wordt gedaan om de instroom te minimaliseren. Dit vraagt onder meer om kennisdeling 
met et (preventieve) voorveld, het ontwikkelen van vroegtijdige interventie en samenwerking met wijkteams en het 
onderwijs. Belangrijk aandachtspunt vormt vroegsignalering bij jongeren en cliënten met een licht verstandelijke 

Binr en dit thema zijn de volgende ambities geformuleerd: 
A. Er vindt maximale preventieve inzet plaats; 
3. De preventieve ondersteuning voor de doelgroep jongeren is op orde; 
C. Er is sprake van een gedegen regionale samenwerking tussen MO-organisaties, (lokale) toegang en het 

onderwijs. 
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A. EY  iindt maximale preventieve inzet plaats  

De preventieve lokale ondersteuning is in alle gemeenten in orde. Inwoners met dreigende kans op dak- en 
thuis oosheid zijn vroegtijdig in beeld en worden door middel van preventie-instrumenten of vroegtijdige 
bege:eidingstrajecten geholpen. Dit vraagt om meer kennis van de problematiek rondom dak- en thuisloosheid bij de 
loka wijkteams en loketten en samenwerking met lokale aanbieders, welzijnsorganisaties en onderwijs. 

B. D_  preventieve ondersteuning voor de doelgroep jongeren is op orde  

Jongeren die veelvuldig middelen gebruiken, die rondhangen op straat, die dreigen voortijdig school te verlaten, die 
jeug:Aulp ontvangen, die een (licht) verstandelijk beperking en geen stabiel sociaal netwerk hebben, hebben een 
verhoogd risico om dak- en thuisloos te worden. Preventieve ondersteuning wordt opgezet om deze jongeren 
vroegtijdig te helpen om daarmee instroom te voorkomen. Daarvoor wordt onder meer samenwerking gezocht met 
de Veiligheidsregio. Daarbij wordt aangesloten bij het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren, waar de 
gemeente Enschede aan deelneemt. Tevens wordt gekeken naar verbreding van de pilot in de gemeente Hengelo, 
waa met kwetsbare jongeren vroegtijdig (16 jaar) een toekomstplan wordt gemaakt. 

C. E; sprake van een gedegen samenwerking met het onderwijs  

Vroegtijdige interventie en signalering bij jongeren vraagt om een goede samenwerking met het onderwijs. Zij zien 
jongeren veelvuldig en kunnen snel verschillen in gedrag opmerken. Door samenwerking tussen MO-organisaties, 
(lok :̀e) toegang en verschillende onderwijslagen kan vroegtijdig worden gesignaleerd en ingevroren. Onderwijs weet 
waar zij op moeten letten en waar zij vroegtijdig een melding kunnen doen. 
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Introductie Maatschappelijke opvang Ambities 	 Organisatie en vervolg 

anisatie en vervolg 

De b ervoor beschreven ambities zijn uitgangspunt voor het traject Integrale Aanpak Maatschappelijke opvang regio 
Ensc ',ede. Binnen dat traject wordt gestreefd naar het realiseren van deze ambities, op een duurzame en efficiënte 
maner. Er wordt gestreefd naar het voorkomen van overlap en versnipperingen, door alle implementaties binnen het 
domein van maatschappelijke opvang onder te brengen. Ook wanneer deze aanpalend zijn bedacht of geïnitieerd. 

Om 7 ;le ambities te realiseren moeten er nog veel stappen worden gezet. Van nader onderzoek naar knelpunten tot 
en r,et de uitvoering en realisatie van concrete projecten. Bij de uitvoering spelen betrokken partijen een belangrijke 
rol. ' anwege de verschillende rollen die partijen hierbij hebben, is het van belang de governance rondom het project 
goec in te richten en afspraken te maken over de inzet van partijen, de manier van overleg, de besluitvorming en 
com Aunicatie. 

Om een tijd te verliezen is alvast een eerste opzet gemaakt van de organisatie rondom het traject. Deze bestaat uit 
een egietafel, waar belangrijke beslissingen worden genomen. Daaronder hangen verschillende werkgroepen, die 
bezi, gaan met de concrete uitwerking van verschillende ambities. De werkgroepen zijn opgedeeld naar activiteiten 
en v♦reiste deskundigheid. Iedere werkgroep draagt in principe bij aan alle genoemde thema's. 

Op ce volgende pagina's vindt u een grafische weergave van de organisatie en korte beschrijvingen van de focus per 
werkgroep. Ook is de relatie tussen werkgroepen en thema's weergegeven. 
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Regietafel 

project Integrale 
aanpak MO 
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cliëntenraden 
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Aanbod & 
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werkgroep 
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Organisatie 
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Regi etafel  

De regietafel bestaat uit afgevaardigden van de belangrijkste partijen die betrokken zijn bij de Maatschappelijke 
opvé -)g. Denk daarbij aan de gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties. 

De regietafel bewaakt de gezamenlijke ambitie en de voortgang van het traject. Dit betekent onder meer dat zij: 
besluiten over de inzet van middelen en mensen binnen het traject; 
actief sturen op acties binnen het traject; 

afstemming zoeken met andere, aanpalende initiatieven. 

Binnen de Maatschappelijke opvang zijn ook andere overlegtafels actief, zoals het (Z)onderdak overleg en het 
Kete -Apartnersoverleg. Gekeken wordt naar overlap tussen de verschillende overleggen, zodat er wellicht efficiënter 
over egd kan worden. 
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Werkgroep Governance & Samenwerking  

De v erkgroep Governance & Samenwerking bestaat uit bestuurders of strategisch adviseurs van verschillende 
betr ;kken organisaties. Zij houden zich bezig met het realiseren van de ambities rondom kernthema 1: de 
orgaisatorische aspecten van een integrale aanpak. 

De werkgroep zorgt voor de organisatorische randvoorwaarden om de ambities te kunnen verwezenlijken en de 
overige werkgroepen in de 'doe-modus' te krijgen. Daarbij is afstemming met de overige werkgroepen van belang. De 
werkgroep zal onder meer: 

• Spelregels opstellen voor de samenwerking; 
• Financiële afspraken maken omtrent de samenwerking; 
• Alle gemeenten betrekken en informeren; 
• Het lerend vermogen binnen de keten stimuleren middels het vormgeven van 'delen en leren'. 
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Organisatie en vervolg 

Werkgroep Aanbod & Werkwijze  

De v :?.rkgroep Aanbod & Werkwijze houdt zich bezig met het realiseren van ambities van kernthema 2 (integrale 
aanpak in de uitvoering van de ondersteuning) en kernthema 4 (preventie). De werkgroep bestaat uit verschillende in 
de u'voering betrokken professionals. Vanwege de grootte van het thema is het mogelijk dat binnen de werkgroep 
wort - gewerkt met deelgroepen. 

De werkgroep start met het thema preventie. Daarbij is het doel om eerder signalen op te pikken, om dak- en 
thuisvoosheid zoveel mogelijk te voorkomen. De werkgroep wil starten met het in kaart brengen van mogelijke 
triggers voor dak- en thuisloosheid, waarna gekeken wordt in hoeverre deze gescreend worden tijdens 
int& egesprekken. Daarbij wordt uitdrukkelijk de aansluiting met de lokale toegangen gezocht. 

Ovehge thema's die in de werkgroep aan de orde komen zijn onder meer ambulantisering van de ondersteuning en 
zinvc le daginvulling. Daarbij wordt nadrukkelijk aansluiting gezocht met oplossingen die in de centrumregio Almelo 
zijn .-,ingedragen en worden geïmplementeerd. Deze oplossingen zijn onder meer het werken in de keten volgens het 
gecft:htegoed van Mobility Mentoring en het invoeren van Alternatieve Bewindvoering. 

Daat - aast worden in de regio Twente afspraken gemaakt over de uitstroom van MO, geïnspireerd op de afspraken 
ronc Dm de uitstroom BW en de ideeën uit het project in de regio centrumgemeente Almelo. De werkgroep zoekt 
aansluiting bij deze afspraken en bekijkt in welke mate verdere aanvullingen nodig worden geacht om de uitstroom te 
bevc -deren. 
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Organisatie en vervolg 

Werkgroep Woningaanbod  

De werkgroep Woningaanbod houdt zich bezig met het realiseren van de ambities van kernthema 3: wonen en 
opvE gig. In de werkgroep zijn in ieder geval de corporaties en gemeenten vertegenwoordigd. Daarbij zoeken zij 
sam :nwerking met reeds bestaande verbanden op dit thema, zoals het Regionaal Platform (z)Onderdak. 

Binnen de centrumgemeente Enschede zijn de volgende woningbouwcorporaties actief: Domijn, De Woonplaats, 
Stichting Jongeren Huisvesting Twente, Wonen Delden, Woonzorg Nederland, Welbions, WBO Wonen, Mijande 
Wor 2n, Ons Huis en Viverion. 

De v 'erkgroep coordineert de behoefte-analyse en het in kaart brengen van de huidige situatie rondom het 
won igaanbod. Daarbij is oog voor het onderscheid tussen zelfstandig en onzelfstandig woonaanbod. Ook wordt 
geke.Ken naar mogelijkheden voor het werken met een huurprijs naar vermogen. De werkgroep kan zelf ook een rol 
verv 'nen in de uitvoering. De werkgroep komt met voorstellen voor alternatief en toekomstvast woningaanbod. 
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Organisatie en vervolg 

Doe '3raaktafel  

Om s oor iedere cliënt een oplossing te creëren en op inhoud de samenwerking te zoeken wordt een doorbraaktafel 
opgezet. Aan deze tafel worden complexe casussen besproken, met als doel om een snelle en duurzame doorbraak te 
forceren. 

De 	bestaat uit inhoudelijk betrokken professionals van verschillende organisaties, die out-of-the-box denken en 
het - f hebben om de grenzen op te zoeken en te verleggen. Zij hebben mandaat om beslissingen te nemen. De 
regietafel heeft enkele randvoorwaarden gegeven, maar daarbinnen worden alle beslissingen genomen aan de 
doorbraaktafel. Dit maakt dat de doorbraaktafel doorzettingsmacht heeft en bij escalatie direct kan handelen. De 
regie =afel is volgend. 

De c --)orbraaktafel schuurt qua inhoud tegen de werkgroep Aanbod & Werkwijze aan. Beide groepen hebben dan ook 
regelmatig afstemming, zodat vanuit dezelfde principes en werkwijzen wordt gewerkt. 
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Mor toring 

Om .-- cht te houden op het effect van de in gang te zetten acties op de geformuleerde ambities en bijtijds te kunnen 
bijst:ren wordt gewerkt met een monitoringssystematiek. Welke systematiek hiervoor wordt ingezet wordt op een 
later tijdstip bepaald, maar gedacht wordt aan een combinatie van output- en outcome gegevens. Daarbij wordt waar 
mog -iijk ook de verbinding gezocht met reeds lopende onderzoeken/projecten. Daarbij kan gedacht worden aan 
ond( -zoek van Intraval en Companen. 
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2. 	''elateerde initiatieven  

Uit ce verkenning blijkt dat er in de regio veel initiatieven zijn die raakvlakken hebben met de ambities van de 
inte.rale aanpak maatschappelijke opvang in de regio Enschede. Met de integrale aanpak willen we zo veel mogelijk 
aansluiten en gebruik maken van dat wat er al is. Een eerste selectie van initiatieven die aansluiten zijn: 

Landelijk 
	

Lokaal 

• Actieprogramma Dak- en Thuisloze 	 Noaberhuuskes (gem Enschede) 
Jongeren 

Regionaal 

• Regionaal Platform (z)Onderdak 

• Vroeg Eropaf 

• Twentse Belofte 

• Werkgroep Uitstroom MO wonen 

• Schijf van Herstel 

28 

Uitstroom kortdurende opvang (Leger des 
Heils) 

Paradijsvogelwoningen (Surplus) 

Tiny Houses (Leger des Heils) 

WoonStAP (Woningcorporaties) 

Money Class (Humanitas onder Dak) 

Ketenpartnersoverleg (gem Enschede) 

• Doorstroomwoningen (Tactus) 

• Pilot Actieprogramma Dak- en Thuisloze 
Jongeren (gem Enschede) 
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Organisatie en vervolg 

3. Aanpak en tijdspad  

De geformuleerde ambitie dient als stip op de horizon waar partijen de komende jaren naar toe werken. De route er 
naar toe laat zich vooraf niet volledig uittekenen wat ook niet wenselijk is. Het is belangrijk om in te kunnen spelen op 
actuele ontwikkelingen en daarbij past een ontwikkelgerichte aanpak beter dan een ontwerpgerichte benadering. Dit 
project is de eerste stap en kent een doorlooptijd tot eind 2020. 

De eerste stap moet concrete resultaten opleveren die ook meetbaar een bijdrage leveren aan de doelstellingen zoals 
in 	document verwoord. Werkgroepen zullen daarom op korte termijn van start gaan: we willen niet alleen 
oplcsingen bedenken, maar vooral implementeren! Dat kost tijd en doet een beroep op de flexibiliteit van alle 
betrekken partijen. 

Voor de realisatie staan we een iteratieve aanpak voor waarbij 
stapsgewijs concrete resultaten worden opgeleverd én 
geïn olementeerd. Op die manier wordt voor iedereen snel 
zich-Lpaar wat de effecten zijn en ontstaat energie voor de 
volgende stappen. Het biedt tevens de mogelijkheid om 
tussentijds bij te sturen. 
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ONDERWERP 

Halt aan dak- en thuisloosheid 

Geachte heer Blokhuis, 

Aanleiding 
In uw brief van 10 december 2019 geeft u aan graag met de centrumgemeenten beschermd 
wonen (BW) en maatschappelijke opvang (MO) en VNG in gesprek te gaan over diverse 
oplossingsrichtingen om dakloosheid tegen te gaan. 
Om dit gesprek op een goede manier te kunnen voeren, heeft u meer inzicht nodig op het totaal 
van de regionale/ lokale uitdagingen. Daarom vraagt u elke centrumgemeente voor beschermd 
wonen en maatschappelijke opvang — in overleg met relevante partijen — voor 1 februari a.s. de 
regionale opgave in beeld te brengen. 
U heeft aangegeven dat gemeenten direct in 2020 kunnen starten met aanvullende 
maatregelen om het aantal dak- en thuislozen in de regio terug te dringen. Hiervoor kan een 
plan van aanpak ingediend worden bij het ministerie van VWS met daarbij een ingevuld format. 
U gaat vervolgens in gesprek met woningcorporaties, zorgaanbieders en cliëntenorganisaties 
over de gezamenlijke opgave. Dit zal leiden tot een overkoepelend plan voor de aanpak van 
dakloosheid. 

Plan van aanpak 
Centrumgemeente Enschede en de regiogemeenteni werken hier graag aan mee. Hierbij 
sturen wij u de gevraagde regionale opgave middels het ingevulde format. Daarnaast het plan 
waarin onze aanpak MO kort wordt uiteengezet. Hierin vindt u terug wat wij preventief inzetten, 
wat wij voor de verdere doorontwikkeling MO al in gang hebben gezet en wat wij graag 
aanvullend willen doen als wij hiervoor de middelen zouden ontvangen. 

1  Centrumgemeente Enschede bestaat uit de gemeenten Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, 
Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal. 
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Ontwikkelingen in de maatschappelijke opvang 
Centrumgemeente Enschede heeft al jaren geleden de transformatie in gang gezet van opvang 
naar wonen. Door het realiseren van stabiele huisvesting pakken we de ongewenste gevolgen 
van dak- en thuisloosheid aan. Mensen hoeven niet langer te zwerven, vallen niet steeds terug 
op de opvang, worden toegankelijker voor hulpverlening en veroorzaken daardoor veel minder 
of geen overlast. Voor henzelf én voor de samenleving is er sprake van een verbetering. 

De MO is omgebouwd naar individuele studio's, iedere persoon in de MO heeft een eigen 
trajectplan gericht op duurzaam vervolg en er is één centrale toegang voor BW en MO. 
We kennen daarnaast de winternoodnachtopvang die in de winterperiode open is vanaf 2 
graden en koudere nachten. 

Er staat een stevig fundament. Er is veel bereikt de afgelopen jaren, maar wij zijn er nog niet. 
In lijn met het rapport 'Van beschermd wonen naar een beschermd thuis' (Dannenberg, 
2015) zal de focus meebewegen met de hernieuwde visie en werken we toe naar de gedachte 
dat mensen met (ernstige) psychische, sociale of maatschappelijke problemen zoveel mogelijk 
in de eigen omgeving kunnen herstellen, zelfstandig wonen en meedoen in de (inclusieve) 
samenleving. 

Toekomst 
Wij maken ons zorgen over de vraag of er voldoende middelen beschikbaar worden gesteld om 
de taken uit te (blijven) voeren en te voorkomen dat de opgebouwde infrastructuur afgebroken 
moet worden. Naast de beschikbare Rijksmiddelen en uitkeringen, investeren wij, de gemeente 
Enschede middelen om de opgebouwde zorginfrastructuur te behouden. Gemeente Enschede 
zet circa 1,3 miljoen euro aan gemeentelijke middelen in. De regiogemeenten investeren 
middelen met name gericht op lokaal niveau. 

Centrale vraag is hoe de verschillende betrokken partijen in de toekomst willen samenwerken 
om de maatschappelijke opvang in de regio Enschede door te ontwikkelen. Voor het antwoord 
op deze vraag hebben de centrumgemeente Enschede, het Leger des Heils en Humanitas 
Onder Dak een verkenning laten uitvoeren die werd afgesloten met een werksessie met alle 
betrokken partijen (waaronder corporaties en vertegenwoordiging van cliëntorganisaties). De 
uitkomsten zijn samengevat in bijgaand ambitiedocument. Het ambitiedocument beschrijft de 
gewenste ambities en ontwikkelrichting voor de maatschappelijke opvang en wat er nodig is om 
dit te realiseren. Het is de richting waar alle partijen gezamenlijk naar toe willen werken in 2020 
en verder. 

Wij onderschrijven uw uitgangspunt dat de oplossing ligt in een landelijk dekkend offensief om 
het aantal dak- en thuislozen terug te dringen en te zorgen voor de transformatie van opvang 
naar wonen en uiteindelijk naar "de opvang overbodig te maken" (inclusie in de wijken). 

Met vriendelijke groet, 
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Bijlagen: 
1. Het ingevulde format. 
2. Doorontwikkeling van de maatschappelijke opvang centrumgemeente Enschede - plan 

van aanpak met aanvullende maatregelen 
3. Ambitiedocument Integrale Aanpak Maatschappelijke opvang regio Enschede 
4. Visie en aanpak Decentralisatie Beschermd wonen en maatschappelijke opvang 
5. Convenant Samenwerken aan beschermd wonen, opvang en zorg Twente 



We zien een toename van zware complexe GGZ problematiek. Er is vaak sprake van een forse 
schuldenproblematiek en verslaving. Een groot deel van deze kwetsbare groep is aa gewezen op kleine 
betaalbare wooneenheden. Door een tekort hieraan zijn deze mensen vaak aangew zen op huur via 
huisjesmelkers. We hebben te maken met een stagnerende uitstroom in de MO en een algeheel toenemende 

nn dr. nmtcrhannolii,. nnvann  
Stagnerende uitstroom MO (tekort kleine betaalbare wooneenheden voor jongeren en ontbreken flexibele 
woonolekken). afschuiven van veran,doordeinkheid door gemeenten. forse schalde rroblematier,  overgang 18- 
Geschatte aantal 	Feitelijk (buiten mo)4 	Residentieel (binnen rno) 

Dok. 97 

31 

21 

Overige behoeften van de doelgroep, bijvoorbeeld t.a.v.  
h 

Welke doelstelling wilt u met de huidige aanpak 
ealiseren,  

Welke afspraken zijn er in uw regio met 
woningcorporaties en andere verhuurders gemaakt om 
de uitstroom uit de maatschappelijke opvang en de 
huisvesting van (ex-) dak- en thuislozen? Denk hierbij 
aan prestatieafspraken en/of een contingentregeling. 

Welke afspraken heeft u met andere relevante partijen 
emaakt? 

11.678.315 12.173.061 12164.638 13.128.443 

38.958.919 39.643.207 39.496600 41.621.014 

pa 44 300.010 

Hoe ziet de integrale aanpak (op het terrein van 
financiele bestaanszekerheid, schulden, wonen, 
opleiding, toeleiding naar werk, zorg, begeleiding, 
onafhankelijke clientondersteuning en de inzet van 
ervaringsdeskundigen) onder regie van gemeenten 

Doorontwikkeling van de MO: ambulanbsering MO, betere samenwerking, experimenteren met nieuwe 
opvangvormen, extra inzet op jongeren via actieplan dak-thuisloze jongeren, en nog meer inzet op preventie. 

24-uursopvang MO, KamerRaad, jongerenopvang, Thuislozenteam, bemoeizorg, inzet op preventie, 
finl000lvooráening eilii,o_.._verreMaiders, Beoogd resultaat: 600 00140(05 bernoeizoro 300 diénten  
Kwaliteitsslag herhuisvesting MO Hengelo, inzet Noaberhuuskes, doorontwikkeling opvang, kwaliteitsslag inzet 
begeleding W040, inzet op ukstroom MO, mobility mentoring, preventie, passende huisvesting en inzet op 
jongeren. Beoogd resultaat: 600 dianten. 

Er is Jaren geleden een kwaliteitsverbetering gemaakt in de HO, de ombouw van de klassieke nachtopvang 
naar individuele woonunits én een trajectplan voor iedere dient om te komen tot een duurzaam vervolg. 
Daarnaast zijn er verschillende vernieuwende woonlnitiatieven vorm gegeven. De MO In centrumgemeente 
Enschede heeft jaren terug de transformatie van 'Opvang naar Wonen" in gang gezet. Daarnaast hebben wij 
geinvesteerd in verschillende preventieve activiteiten en voorzieningen. De doorontwikkeling van opvang in de 
wijk wordt met de extra maatregelen een impuls gegeven. Bijvoorbeeld door het plaatsen van de 
'noaberhuuskes" dichter bij de wijken, zie ons plan voor meer initiatieven op dit vlak. Cl 

Huidige maatregelen, Mcl. beoogd resultaat (hoeveel dak 
en thuislozen denkt 	heloen)  
Gewenste aanvullende maatregelen, incl. beoogd 
resultaat (hoeveel dak- en thuislozen denkt u hiermee te 
kunnen helpen). 

Korte beschrijving (Indien nog niet beschreven): hoe 
dragen deze maatregelen bij aan de omslag van 'hulp in 
de opvang' naar 'wonen met begeleiding'? 

Wat zijn de randvoorwaarden om deze extra 
maatregelen te kunnen nemen? 

acceptatie in de buurt/wijk van (ex-)daldozen, af van stigmatisering, eerlijke kans, voldoende financiele 
middelen om te Investeren in de maatregelen, samenwerking tussen de verschillende partners, over schotten 
leen durven denken en handelen bij het vinden van oplossingen. II 

Wat is uw planning voor de jaren 2020 en 202 Ile meegestuurde plannen en aanvullende maatregelen. 

Wat is de verantwoordelijkheidsverdeling per maatregel? 
. 	cl• 	•. - 

Uitgaven in euroS (•1.000) 

2016 2019 (schatting) 

tifige uitgaven 

Wat zijn uw uitgaven aan maatschappelijke opvang in de 
Laren 2016-2019?  
Wat zijn uw uitgaven aan beschermd wonen in de jaren 
2016-2019?  
Wat zijn uw uitgaven aan begeleiding (doelgroep BW-
MO in de 'aren 0 6 

Beschrijving algemene problematiek in de regio 

Welke concrete belernrnenngen ervaart u be het helpen 
bv de groep dakloden waar we het hier over hebben> 

Geschatte aantal dak- en thuislozen in uw reeio op 
peildatum 1 december 20194  
Waarvan 18-27 jaar 
Waarvan 28jaaren ouder 
Beschrijving van de doelgroep op andere relevante 
punten (denk aan geslacht, GGZ problematiek, 

390 
	

210 

83 
	

118 
307 
	

92 
Het grootste deel is man, leeftijd tussen 90 en 59 jaar. aarnaast ook veel jongeren Met name spelen GGZ 
problematiek, verslaving, schulden, en huisvestingspro ematiek 

poelgroep en zorgbehoefte 
Problematiek die leidt tot voornamelijk een 
huisvestingsvraag. Behoefte aan zelfstandig wonen in 
een zelfstandige of onzelfstandige woonruimte met een 
liriBg vorm van hissialeidino  
Problematiek die leidt tot behoefte aan zelfstandig 
wonen in een zelfstandige of onzelfstandige woonruimte 
rent intensieve boonlaidinn of soerifialui woonvorm  
Ernstige problematiek, zeer beperkte mate van 
zelfstandigheid die leidt tot behoefte aan beschermd 
WO/1M  
Heeft u beeld van de ontwikkeling binnen doelgroepen n Toename complexe zware GGZ problematiek. 
de afgelopen jaren? Zo ja, kunt u kort toelichten welke 
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Behoefte aan onzelfstandige woonruimten (kamers) voo 
zelfstandig wonen.  
Behoefte aan zelfstandige woonruimten voor zelfstandig 
wonen.  
Behoefte aan zelfstandig wonen in een geclusterde 
woonvorm in een onzelfstandige woonruimte (kamer) - 
jjogeMid wonen  
Behoefte aan zelfstandig wonen in een geclusterde 
woonvorm in een zelfstandige woonruimte  
Behoefte aan plekken voor beschermd wonen (24-aars  

bn•f 
0 enge behoeften 

Welke doelstellingen wilt u met de extra maatregelen 
gaan realiseren? 

48 

109 

21 

25 

Toelichting 
Aanpak scholden, verslaving, begeleiding bil zelfstandig wonen, bernoseorg, passende huisvesting. 

Toelichting 
Kwalitatief goede 1.10 (studio, trajectplan en dagbesteding/zinvolle daginvulling) waarbij viert wordt 
ondersteund om het leven weer op de rit te krijgen en uit de dakloosheid te komen  
Doorontwikkeling van de MO: arnbulantisering MO, betere samenwerking, experimenteren met nieuwe 
opvangvormen, extra inzet op jongeren via actieplan dak-thuisloze jongeren, en nog meer inzet op preventie. 

In het kader van de Woonvisie is (samen met de corporaties overeengekomen) afgesproken dat er regionaal 
met alle corporaties (georganiseerd op Twents niveau in vereninging Vio05 Twente) afspraken gemaakt 
worden over betaalbare huisvesting voor de uitstroom uit de MO. Verder is in het kader van de 
prestatieafspraken het volgende afgesproken: I. gemeente en corporaties werken in de uitvoering integraal 
samen - via WoonStAP - om voor kwetsbare inwoners woonbelemmering weg te nemen (een groot deel van de 
behandelde casussen zouden anders dak/thuisloos of in MO of BW terecht komen); 2. de corporaties gaan voor 
SO-80 jongeren extra, betaalbare huisvesting (kamers) realiseren; 3 de corporatie en gemeente onderzoeken 
en realiseren een tussenvoorziening voor inwoners met (tijdelijke) psychische problemen; 83 
doorstroornwoningen: corporaties hebben zes woningen beschikbaar gesteld voor tijdelijke huisvesting 'van 
mg...p in noodovyallen"  
In het kader van KamerRaad hebben wij specifiek voor jongeren (113-26 jaar) afspraken gemaakt met oe. ROC 
van Twente en Humanitas Onder Dak (aanbieden), om (preventief) te zorgen dat jongeren niet dak- en 
thuisloos werden. Wij zijn ook een extra voorziening KarnerRaad gestart in Hengelo, waardoor het aantal 
plekken totaal uitkomt op 42. In 2019 zijn wij gestart met afspraken over de huisvesting van 17- jarige 
jongeren (ca. 15 In totaal) met corporaties en met enkele particuliere huiseigenaren. 

VO 	UW 	 (án tnaat alt•él e opvang/ aanpak dak- en thuis lozen toe 1) Convenant Samenwerken aan beschermd wonen, opvang en 
z9rgTyrgme.0,visken,ame.mfou~s

.... .wirnaa.t3cha glikviran 3 Ambinn.tiedog Int ralume.r..,,,,Lb3agUekameg 

• Bij deze uitvraag hanteren wij dezelfde definitie als het CBS: 
Het gaat om feitelijk daklozen die (a) leven op straat of andere openbare ruimte, zonder vaste verblijfplaats, (tij kortdurend gebruik maken van de nachtopvang of 
laagdrempelige opvang en (o( op niet-structurele basis bij familie of vrienden slapen, zonder vaste verblijfplaats. Het gaat daarbij om ingezetenen van Nederland; zij zijn op enig 
moment in Nederland geregistreerd (geweest) in de Basisregistratie Personen (Bep) en hebben een Burger Service Nummer (B5N). 

Residentieel daklozen vallen niet onderde definitie. Residentieel daklozen verblijven in voorzieningen waar mensen op structurele basis 24 uur per dag verblijven/wonen, zoals 
sociale pensions, 24-uur maatschappelijke opvangvoorrieningen en Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen RIBW's. Ook mensen die begeleid (kamer) wonen of 
marg,neal gehuisvest dijr. veen fret ord, de iddeldr.e. 

if Zie blad 2 voor verdere uitwerking. 

• art De uitgaven voor begeleiding voorde doelgroep MO en BW zijn opgenomen in de totale uitgaven MO en BW. Wij kunnen geen splitsing aangeven (dat Is te arbeidsintensief 
en niet realiseerbaar gezien het tijdsbestek). Alleen voor het jaar 2019 konden wij voor een bepaalde groep MO de extra begeleidingskosten in beeld brengen (via de WMO 
maalwerk) uitsluitend voor de gemeente Enschede. 



Doc. 99 

Doorontwikkeling van de maatschappelijke opvang centrumgemeente 
Enschede 

(plan van aanpak met aanvullende maatregelen aanpak dakloosheid) 

Centrumgemeente Enschede 

Inleiding 

Wij zijn trots op wat er in de afgelopen periode is bereikt op het gebied van de 
maatschappelijke opvang (MO) voor centrumgemeente Enschede. Er is een 
kwaliteitsverbetering gemaakt in de MO; de ombouw van de klassieke nachtopvang naar 
individuele woonunits én een trajectplan voor iedere cliënt om te komen tot een duurzaam 
vervolg. Daarnaast zijn er verschillende vernieuwende wooninitiatieven vorm gegeven. De 
MO in centrumgemeente Enschede heeft jaren terug de transformatie van "Opvang naar 
Wonen" in gang gezet. Daarnaast hebben wij geïnvesteerd in verschillende preventieve 
activiteiten en voorzieningen, om het aantal dak- en thuislozen te beperken. 

Wij willen de ingeslagen weg nog beter bewandelen en de beweging van opvang naar wonen 
versnellen met additionele woonvormen en met aanvullende maatregelen naast alles wat 
loopt op het gebied van de MO. Kortom: preventie (minimaliseren instroom), het beperken 
van de tijd in de opvang en bevorderen van verschillende woonvormen in de wijken 
(inclusie). 

Aanpak 

Naast de reguliere inzet op (opvang)voorzieningen en activiteiten op het gebied van de MO 
en de verslavingszorg kennen wij nog het volgende als aanvullende inzet: 

1. Preventieve bestaande ontwikkelingen (dit wordt al gedaan in centrumgemeente 
Enschede)  

Doorstroomwoningen 
In Enschede hebben we een project Doorstroomwoningen, waarbij 6 woningen 
verspreid over de stad door de corporaties aan het Wijkteam ter beschikking worden 
gesteld. Cliënten van een wijkcoach, die tijdelijk geen verblijfplaats hebben, kunnen 
in die woning verblijven. Dit alleen als duurdere alternatieven, als de 
maatschappelijke opvang, pleegzorg of (verlengde) Jeugdzorg het enige alternatief is, 
dan wel dat inwoners op straat belanden. Het idee is dat de bewoner hier voor een 
periode van maximaal 6 weken op "visite" is. 
Bereik : In 2019 hebben in totaal 42 inwoners gebruik gemaakt van een 
doorstroomwoning, waarvan 30 inwoners anders in de MO of op straat waren 
beland. 
Kosten: De totale kosten over 2019 bedragen ca. € 94.000. 
Bestaande uit huur-, coordinatie-, onderhoud- en inrichtingskosten. 
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- WoonStaP 
WoonStAP is de stedelijke aanpak (tussen de corporaties en de gemeente 
Enschede/Wijkteams) voor inwoners die regulier niet in aanmerking komen voor een 
sociale huurwoning. Via deze gezamenlijke aanpak worden eventuele 
belemmeringen om te kunnen huren besproken en weggenomen met als doel dat de 
client zelfstandig kan gaan huren met eventueel bijbehorende afspraken. 
Bereik: In 2019 zijn ca. 75 casussen in WoonStAP behandeld. Dit betrof o.a. 17 
inwoners die anders dakloos waren geworden of in de MO waren beland. 
Kosten: De totale (gemeentelijke) kosten over 2019 bedragen ca. € 95.000 
(de maatschappelijke besparing over 2019 is overigens meer dan € 1,7 miljoen). 

KamerRaad 
KamerRaad is bedoeld als een woon-werk-leer thuis voor jongeren tussen de 18 en 
26 jaar, die door problemen thuis niet in staat zijn de opleiding goed af te ronden en 
dreigen uit te vallen. De studenten worden ondersteund in zelfstandig wonen, leren 
en werken als basis voor een goed zelfstandig functioneren op de arbeidsmarkt en in 
de samenleving. Het gaat om een preventieve aanpak die vroegtijdig schoolverlaten, 
langdurige jeugdwerkloosheid en maatschappelijke uitval moet voorkomen. De 
aanbieder is Humanitas Onder Dak en geeft de begeleiding in de woonvoorziening 
KamerRaad. ROC van Twente zorgt voor de begeleiding van de jongeren op school 
(en doet ook de aanmelding) en gemeente subsidieert deze voorziening. 
Er zijn 42 plekken. 
Bereik: 60 jongeren per jaar. 
Kosten: 500.000,00 euro per jaar. 

T-team 
Het Thuislozen-team (T-team) Enschede van Jarabee (jeugdzorg Twente) biedt hulp 
aan thuisloze jongeren uit de (centrum)gemeente Enschede in de leeftijd van 18 tot 
27 jaar, die te maken hebben met multi-problematiek. 
Het T-team kenmerkt zich door een integrale aanpak van problemen op alle 
leefgebieden; intensief en kortdurend (3 maanden). Gemeente subsidieert en 
Jarabee is de aanbieder. 
Bereik: 60 jongeren per jaar. 
Kosten: 276.000,00 euro per jaar. 

Moneyclass voor jongeren 
Jongeren die opgevangen worden in de Twentse Opvang Jongeren en KamerRaad 
(leer- werk huis voor jongeren met problematische thuissituatie) hebben vrijwel allen 
schulden. Met Moneyclass biedt de aanbieder (Humanitas Onder Dak) de jongeren 
begeleiding met een programma op maat om de financiën op orde te krijgen. 
Gemeente subsidieert en faciliteert. Er wordt nauw samengewerkt met Stadsbank 
Oost Nederland (schuldhulpverleningsinstantie). 
Bereik: 104 trajecten/ jongeren per jaar. 
Kosten: 110.000,00 euro per jaar. 
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Medische Heroïne Unit 
De medische heroïne behandeling is hulp voor een specifieke doelgroep; langdurig 
heroïne verslaafden. In Twente hebben wij een unit bij Tactus Verslavingszorg waar 
cliënten worden geholpen (intensief programma met een programma van eisen, met 
specialistische hulpverleners), waardoor de kwaliteit van leven van deze mensen 
wordt verbeterd. Er ontstaat ook minder overlast voor de samenleving. Als 
centrumgemeente Enschede leggen wij samen met centrumgemeente Almelo geld 
toe op deze voorziening (de specifieke uitkering van het Rijk blijkt ruim onvoldoende 
en de kosten stijgen jaarlijks). Deze voorziening staat de laatste jaren onder druk, 
met als gevolg dat wij de betaalbaarheid niet kunnen garanderen. Als dit soort 
voorzieningen sluiten, dan gooien we iets weg wat jaren gekost heeft om op te 
bouwen. De problematiek onder de doelgroep zal enorm toenemen daarmee ook de 
maatschappelijke kosten. 
Bereik: 24 cliënten op jaarbasis. 
Extra kosten centrumgemeente Enschede: 70.000,00 euro per jaar. 

Bernoeizorg 
Mediant (geestelijke gezondheidszorg) en Tactus Verslavingszorg bieden bemoeizorg 
voor de gemeente Enschede en onze regiogemeenten. Bemoeizorgmedewerkers 
signaleren en leggen contacten met zorgwekkende zorgmijdende, veelal langdurige 
verslaafde en/of psychiatrische mensen om verslechtering van de leefsituatie te 
voorkomen. Het gaat hier om 'zware' cliënten, waarbij door het inzetten van 
bemoeizorg verergering van de problemen voor de cliënten wordt voorkomen en 
kosten voor de samenleving worden beperkt. Door de inzet op bemoeizorg wordt 
zwaardere problematiek voorkomen. Wij zien dit als een waardevolle preventieve 
aanpak voor juist de doelgroep van dak- en thuislozen, die steeds meer te maken 
krijgen met zwaardere vormen van psychische en psychiatrische problematiek. 
Bereik: 480 cliënten in zorg op jaarbasis 
Kosten centrumgemeente Enschede: 542.562,00 euro per jaar 
Additioneel: regiogemeenten dragen zelf financieel bij aan de inzet van bemoeizorg 
in eigen gemeente en hebben daar ook een regierol (binnen eigen zorginfrastructuur) 
samen met de hulpverlening. 

Pilot Huis te Leen 
Leger des Heils heeft samen met Humanitas Onder Dak een pilot gedraaid waarbij 
een aantal gemeubileerde eengezinswoningen in de regiogemeenten beschikbaar 
werden gesteld. Het gaat om mensen/gezinnen zonder GGZ problematiek die 
gehuisvest moeten worden, de zogenaamde 'economisch daklozen'. Het is bestemd 
voor mensen die net dakloos zijn of worden, en waarbij in een kort tijdsbestek 
problemen op diverse leefgebieden kunnen worden opgelost en waarbij sprake is van 
een kortdurende en lichte begeleidingsvraag. Het is de bedoeling dat de mensen 
z.s.m. uitstromen (max. 6 maanden) en zelf ook de huur gaan betalen. 
Bereik: 4-6 gezinnen/ personen per jaar. 
Kosten: circa 15.000,00 euro per jaar. 
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Woonstap € 95.000,00 
KamerRaad € 500.000,00 
T-Team € 276.000,00 
Moneyclass € 110.000,00 

Berrioeizorg 542.562,00 
Huis te leen € 15.000,00 
Totaal € 1.702.562,00 

Kosten 
Doorstroomwoningen € 94.000,00 

Medische Heroïne Unit € 70.000,00 

Totale investering/kosten 

2. Inzet aanvullende maatregelen met een versnelling/impuls- als wij daar middelen 
voor zouden ontvangen  

Kwaliteitsslag herhuisvesting MO- Hengelo 
De nieuwe woonunits zijn bestemd voor bewoners van Humanitas Onder Dak die nu 
nog hun onderkomen hebben in twee verschillende verouderde opvanglocaties in 
Hengelo. Met deze nieuwe woonunits wordt een kwaliteitsslag gemaakt in het wonen 
in de MO: in tegenstelling tot de oude locaties krijgt een ieder eigen woonunits met 
eigen keuken, douche en toilet. Door op één plek bieden van opvang, woonbegeleiding 
en talentontwikkeling in de vorm van dagbesteding en leertrajecten weten cliënten 
beter hun weg te vinden naar de geboden. Als centrumgemeente wordt hier ook een 
beroep gedaan op Enschede voor gedeeltelijke bekostiging van deze ontwikkeling. 
Gemeente Hengelo is nauw betrokken bij de herhuisvesting en de 'landing' in de wijk. 
Communicatie met de buurt en inwoners (samen met corporatie en aanbieder). 
Bereik: (her)huisvesting van 14 woonunits en algemene ruimten op verdiepingen 
Eenmalige kosten: 250.000,00 euro. 

Noaberhuuskes 
We willen een pilot Noaberhuuske starten. Er worden nu 2 huuskes gebouwd. 
In lijn met het rapport 'Van beschermd wonen naar een beschermd thuis' 
(Dannenberg, 2015) en onze Regiovisie "Decentralisatie Beschermd wonen en 
Maatschappelijke opvang, Visie en aanpak 2018-2021" willen we dat mensen met 
psychische, sociale of maatschappelijke problemen zoveel mogelijk in de eigen 
omgeving kunnen herstellen, zelfstandig wonen en meedoen in de samenleving. 
Vanuit deze visie zoeken we naar nieuwe woonvormen binnen de maatschappelijke 
opvang (M0). 
Het Noaberhuuske is een 1-persoonsovernachtingsmogelijkheid voor 1 tot 3 nachten 
en is het hele jaar beschikbaar. Het gaat om mensen die onverwacht op straat staan 
om uiteenlopende redenen. Zij hebben onderdak nodig voor maximaal 3 nachten. Zij 
zijn in staat zonder toezicht de nacht door te brengen. 
Een Noaberhuuske is voorzien van een bed, toilet, water en elektriciteit. 
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Na een overnachting kan de persoon zich melden bij een inloopvoorziening of bij een 
hulpverlener voor verdere hulp. 
Kosten: eenmalige voor plaatsing huuskes 25.000,00 euro eenmalige kosten bouw 2 
extra huuskes 45.000,00 euro. Totaal kosten 70.000,00 euro. 
Bereik: 80 tot 100 personen per huuske. 

Doorontwikkeling in de opvang 
De afgelopen jaren is er binnen de centrumgemeente Enschede ingezet op het 
creëren van een duurzaam aanbod binnen de opvang en andere type 
voorzieningen (studio's). Een transitie die vele gemeenten nog moeten maken is in 
onze centrumgemeente al de afgelopen jaren gerealiseerd. 
Verdere doorontwikkeling van de maatschappelijke opvang is essentieel om de 
kwaliteit en betaalbaarheid van de opvang te behouden en te versterken. Daarbij 
wordt gestreefd naar de allerhoogste ambitie: het overbodig maken van de 
maatschappelijke opvang. 
Met een integrale aanpak MO willen de doorontwikkeling gestalte geven. We richten 
ons op het aanbod& werkwijze, wonen, governance& samenwerking en casuïstiek. 
Kosten: 375.000,00 euro eenmalig. 

Verbetering in de begeleidingsuren- WMO maatwerk en MO betere samenwerking 
De problematiek van de doelgroep MO wordt steeds zwaarder. Tijdens het eerste 
contact van de MO aanbieder is niet altijd duidelijk wat er aan de hand is; wat cliënt 
nodig heeft. Dit wordt duidelijk tijdens het traject. Wanneer extra begeleiding aan de 
orde is, moet er z.s.m. een aanvraag worden gedaan voor begeleiding WMO 
(maatwerk). Gezien wachttijden duurt het soms lang voordat kan worden gestart met 
de ondersteuning en de cliënt kan niet gaan werken aan herstel. In de regiogemeente 
Hengelo zijn zij al gestart met een pilot: er wordt het gemeentelijk budget 
overgeheveld en vooraf een subsidie verleend aan de aanbieder voor x aantal 
begeleidingsuren voor de cliënten van de MO onder bepaalde voorwaarden (i.p.v. via 
maatwerk achteraf). Als Enschede willen wij graag ook starten met deze vorm van 
begeleidingsuren voor de MO cliënten (1 x zijn verhaal doen, sneller handelen, 
voorkomt terugval, minder escalatie, werkt preventief en leidt tot inzet van kortere 
trajecten). 

Uitstroom MO 
In navolging van eerder gemaakte regionale afspraken over de uitstroom BW willen 
wij ook afspraken maken over de uitstroom MO. De MO zit steeds vaker vol, mede 
vanwege een stagnerende uitstroom. Er zijn onvoldoende geschikte woningen voor 
de doelgroep beschikbaar. 
Het gaat om proces afspraken tussen gemeenten, zorgaanbieders en de corporaties 
rond onder andere het aantal woningen dat per jaar voor deze doelgroep 
beschikbaar is, termijnen, informatie overdracht, nazorg en monitoring. 
Kosten: 20.000,00 euro eenmalig. 

pag. 5 Regionale opgave t.a.v. dak- en thuisloosheid brief 2000008725 - 30 januari 2020 centrumgemeente Enschede 



Landelijk actieprogramma dak- en thuislozen jongeren 
Wij investeren als centrumgemeente door mee te doen aan dit Actieprogramma. 
Daarnaast investeringen wij in de ketenaanpak en de reguliere voorzieningen: TOV 
(dit is een regionale opvangvoorziening in Enschede voor Twentse jongeren, die dak-
en thuisloos zijn geworden), KamerRaad en Thuislozenteam (T-team). Focus komt op 
preventie en duurzame oplossingen & goede doorstroom van de voorzieningen. 
De voorzieningen staan steeds meer onder druk. O.a. door steeds meer multi-
problematiek en psychische problematiek bij jongeren die zich melden bij het T-team 
en de TOV, waar GGZ aanbieder Mediant door wachtlijsten niet voldoende op in kan 
spelen. Of door het tekort aan kleine zelfstandige wooneenheden voor jongeren, 
waardoor de doorstroom uit de TOV sneller zou kunnen verlopen. De wachtlijst van 
de jongerenhuisvesting is 2 jaar. Extra inzet is nodig om het bereik van jongeren van 
het T-team te vergroten. Daarnaast willen wij meer tussen-woonvoorzieningen 
creëren (tussen MO en zelfstandig wonen in). 
Bereik: extra 30 jongeren meer bereiken van T-team (bovenop de reguliere inzet). 
Kosten: 138.000,00 euro. Kosten nieuwe woonvoorzieningen: 250.000,00 euro. 

Mobility Mentoring 
Mobility Mentoring wordt landelijk steeds meer ingezet als een succesvolle 
methodiek. Het gaat hierbij om hoe inzichten uit de hersenwetenschap leiden tot een 
betere aanpak van armoede en schulden. Er is specifiek onderzoek gedaan, om de 
doeltreffendheid en de effectiviteit c.q. de waarde van de methodiek te bepalen als 
Mobility Mentoring wordt toegepast bij de specifieke doelgroep van dak- en 
thuislozen. Onze aanbieders willen deze methodiek gaan inbedden en toepassen in 
het dagelijkse praktijk van de uitvoering. Wij juichen deze ontwikkeling toe en willen 
onze MO aanbieders graag hierin tegemoet komen. Hiertoe is een financiële impuls 
nodig. Kosten: 50.000,000 euro. 

Extra inzet op preventie 
Door extra inzet op bemoeizorg kunnen wij meer mensen bereiken en zorgen dat er 
minder mensen in de problemen raken en/of eerder uit de problemen komen. Ook 
willen wij het aantal uren begeleiding zowel in de MO als (ambulant) in de 
thuissituatie van personen uitbreiden, zodat er sneller en effectiever kan worden 
ingezet op de hulpverlening. 
Wij willen meer inzetten op nazorg, als iemand uitstroomt uit de MO. Er is in de 
uitvoeringspraktijk te weinig tijd voor de professionals en de medewerkers van de 
centrale toegang om een cliënt langdurig te blijven volgen na vertrek uit de MO. Met 
inzet op deze vorm van nazorg willen wij recidive voorkomen en de instroom MO 
beperken (praktijk wijst uit dat sommige cliënten na succesvol uitstroom over een 
aantal jaar toch weer in de MO terechtkomen). 
Preventieve woonbegeleiding inzetten als coproductie van corporaties en gemeente. 
Wanneer iemand huurachterstanden heeft, zijn er signaleringsfuncties en acties die 
bij corporaties worden uitgezet. Met woonbegeleiding wordt pro-actief en frequent 
langs gegaan bij huurders om vinger aan de pols te houden (het is vaak bekend welke 
huurders de meeste risico lopen om in de problemen te komen). 
Totale kosten preventie-activiteiten: 125.000, 00 euro. 
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Noaberhuuskes € 70.000,00 

Uitstroom MO € 20.000,00 

Mobility Mentoring € 50.000,00 
Extra inzet preventie € 125.000,00 
Totaal € 1.278.000,00 

Kosten 
Kwaliteitsslag 
herhuisvesting MO- Hengelo 

€ 250.000,00 

Doorontwikkeling in de 
opvang 

€ 375.000,00 

Landelijk actieprogramma 
dak- en thuislozen jongeren 

€ 388.000,00 

Totale investering/kosten 
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10.2.e 
	 Doc. 101 

Van: 	 (ENS-SBS-BJW)
1 

 
Aan: 
Cc: 	 (ENS-á;S:BjW); 	 (ENS-SBS-BJW)  
Onderwerp: 	Ingevuld format en plan van aanpak centrumgemeente Enschede 
Datum: 	 donderdag 30 januari 2020 18:15:10 
Bijlagen: 	 imaae001.onq 

20200130 Ambitiedocument DEF integrale aanpak MO Enschede 20191111.pdf 
20200130 Begeleidende brief.pdf 
20200130 format pva.xlsx 
20200130 Ondertekend convenant samenwerken aan beschermd wonen. opvang en zorg Twente.odf 
20200130 Plan van aanpak doorontwikkeling MO centrumgemeente Enschede.pdf 
20200130 Visie en aanpak decentralisatie 2018 2021.pdf 

Beste 	en M, 

Hierbij ontvangen jullie het ingevulde format en het plan van aanpak "doorontwikkeling van de 
MO" namens centrumgemeente Enschede. 
Wij hebben een begeleidende brief en bijlagen toegevoegd. 

Mochten er vragen zijn dan kun je bij mijn collega ‹"--55,èí of mij terecht. 

Graag ontvang ik een bevestiging van ontvangst van deze mail. 

Met vriendelijke groet, 

r 

I  Adviseur Maatschappelijke Ontwikkeling  I  Afdeling Strategie Beleid en Sociaal 
1 enschede.nl I 
106 -0- 	1 	@enschede.nl  I  Postbus 20, 7500 AA ENSCHEDE 

Beste allen, 

Bijgevoegd treffen jullie de tijdens de 2e  gezamenlijke bijeenkomst toegezegde aanvullende 
informatie, namelijk: 
- Informatie BZK 'instrumenten woningbouw aanpak dakloosheid'; 
- Informatie Chavez-Vilchez arrest; 

Ook kwam ter sprake (en daarom ook bijgevoegd): 
- Aedes Agenda 2020 - 2023 

En, tot slot treffen jullie: 
- Verslag van de 2 gezamenlijke bijeenkomsten, met daarin ook een aantal actiepunten 
(onderstreept) opgenomen. 

Uiterlijk 1 februari a.s. verwachten we zoals jullie weten alle ingevulde formats en (voor de 
gemeenten die hier definitief voor kiezen) de plannen van aanpak te ontvangen. Bij eventuele 
vragen zijn 	(06~ ) en ik (06- 	- l) bereikbaar. 

We plaatsen bijgevoegde informatie uiteraard ook in de samenwerkingsruimte. Bij deze 
nogmaals de suggestie om vooral nuttige informatie daarin op te nemen ter inspiratie, ook voor 
de fase hierna. Denk aan de plannen van aanpak, mooie voorbeelden van succesvolle lopende 
initiatieven, MKBA's. Hoop is echt om er in het belang van allen een gezamenlijke leeromgeving 
van te maken! 

Wij komen op korte termijn bij jullie terug met info over volgende bijeenkomsten, in de 
volgende fase van het proces. 

Voor nu: heel veel succes met de 'laatste loodjes'. 



Met groet, 
mede namens 



Groep mensen met psychische problematiek is toegenomen. Vaak is er In de opvang GGZ geen plek, 
alleen voor de meest kritieke situatie. 

Opvallende doelgroepen zijn:  mensen die eigenlijk groepsongeschikt zijn door hun dulahel/trIple-diegnose. 
Een aantal hiervan heeft al diverse trajecten nachtopvang, Herstart (24uursverbigf) of BW gehad: dit 
betreft ongeveer 6 terugkerende personen. Voor hen zou een tiny-house/Sreave Huse of Houting First 
constructie wellicht passend zijn. 	' 

onvoldoende aanbod van goedkope (zelfstandige) woningen. Klelne regio daardoor weinig differentiatie in aanbod In verschillende zwaarte van begeleiding en 
(on)zelfstandigheld. Corporaties zijn terughoudend in namen van risico, dat betekent dat aan een eentel voorwearden voldaan moet wonden voordat Iemand In een 
sociale huurwoning kan paan wonen. Wel goede samenwerking op gebied van laatotakansbeleld en rorgclekcontrecten. Veel financial* problematiek, 

ContIngentregelIng met alla corporaties in de regio (68 woningen per jaar) voor alle doelgroepen die uitstromen uit (tijdelijke) woonvoorzieningen, uitstroom met 
zorg/dakcontract. 
Effectieve afspraken rond voorkom. huisuitirettIngen. 

Gouda: apart team van medewerkers (team Integraal) behandelt zaken met multiproblematiek Waardoor problemen integraal bekeken wonden. 
Daarnaast In 2020 start van een project om een centrale (Integrale) Intake te starten voor dak/thuislozen waarbij ook medische hulpvraag wordt meegenomen. 

uitgaven in euree ( 1.0001 

2016 	 2017 	 /018 2019 
	

ming) 

7.42.1 653 
	

72E. 029 	 2.720.020 

PfmeoPreve dak 	ti 

Omvang doelgroep Geschatteaantal 
schatting politie daklozen: 15 
plekken nachtopvang (meestal vol): 18 / 24 (winterperiode) / 30 (temperatuur Ogr of lager) / 2 crisisbedden jongeren / 4/. 90 unieke slapers per jaar. (daarnaast 24- 
uursvoorzlenIngen voor jongeren en volwassenen, 100% bezet, met vaak vraag naar meer opvang). 
Aantal thuislozen (personen met briefadres) 80 (schatting aantal bankslapers zonder briefedres Is een stuk hoger, maar moeilijk te weten) 

Wachtlijsten: Jongeren: er Is doorlopend een wachtlijst van 5 (of een paar meer), deze zijn nu bankslapers. 1 Jongeman heeft gebruik gemaakt van het crisisbad van 
de nachtopvang en Is diezelfde week doorgestroomd naar deJongerenopvang (JOCH. 
gezinnen: volgende week wordt een wachtend gezin geplaatst, die verblijven nu in hun netwerk. Verder geen wachtende gezinnen. 
nachtopvang: de winterregeling rit vrijwel dagelijks vol, af en toe heeft man hier mensen af moeten wijeen In de afgelopen waken. Het lijkt er dus op dat er om en 
nabij 30 dak/thuisloeen zijn. 

Remigranten: Regelmatig gezinnen uit met name Sonant en Curecao die onvoorbereid naar Nederland terugkomen (vaak gezinnen). Deze doelgroep heeft Is In 
principe geen recht op opvang, alleen eerste opvang voor bepalen van het recht, bij kouderegeling of individuele noodsituatie. Er melden zich nu bij kooderegelmg 2 
rond de 20% van de daklozen 

Geschatte aantal dak- en tr,, neen in uw regio 

gen 18.27 Jaa 
an6J 	ouder 75-80 

9gllgroap.en .rgiriás 
Problematiek die leidt tot voornam I een 
huisvestingsvraag. Behoefte aan zelfstandig wonen In een 
zelfstandige of onzelfstandine woonruimte met een lichte 

=,,rzln 	tot be•‘oefte aan zelfstandig wonen In  

statte aantal 

Inenclele problemen: Schulden / Relationele problematiek: scheiding .7 30-40 % 

n zelfstandige of onzelfotandige woonruimte met Intensieve psychlatne / verslaving e nnandele problemen v 40-50 % een 
of soecifieke wat vorm. 

Ernstige problematiek, zeer beperkte mate van 
gelfstandloheld die leidt tot hnhoefte aan beschermd wonen ernstige vorm van psychiatrie rede: schizofrenie, aanmeldt gedrag es 10.20,  

Heeft u beeld van de ontwlknnfing binnen doelgroepen In de 
afgelopen jaren? Zo>, kunt u kort toelichten welke 
ontwikkeling u ziet? 

Trend: lichte toename van dakloze jongeren. JOD (jongeren 
onder dak) traject j. (indien nodig jongerinopyang) 
intensieve begeleiding van een aantal samenwerkende 
organisaties). stagneert door woningnood bij de sociale 
huurwoningen, daardoor geen doorstroom naar deze 
woningen. Nu zitten jongeren langer bij de opvang. lets wat 
volgens ons ook geldt voor de volwassen daklozen, ook voor 
hen geldt dat er geen woningen zijn die tij kunnen gaan 

neren via een zorcidak constructie. 
Doelgroep en woonbehoefte,,, ., *schatte aante 
Behoefte aan onzelfstandige WOVoruimten (kamers) voor 
zelfstandie wonen   

Behoefte aan zelfstandige weonrolmten voor zelfstandig 
wonen. 

Behoefte aan zelfstandig wonen in een geclusterde woonvorm 
in een onzelfstandig* woonruimte (kamer) - begeleid wonen. 

Behoefte aan zelfstandig wo, in een geclusterde woonvorm 
een zelfstandige woonniliern 	  

Behoefte een plekken voor beschermd wonen (24-uurs 

20 perjaar om Instroom te voorkomen en uitstroom te veren Hen voor mensen die met neme huisvestingswaag hebben. 

20 par jaar 
Vanuit het ~deunt Zorg en Overlast Is wekelijks overleg bij de dagopvang (Raakt) voor daklozen, vragen gaan vooral huisvesting. verder komen er weinig andere 
vragen. Vaak zijn deze mensen al bekend bil een andere orgenisatie bijvoorbeeld verslavingszorg of GGZ.  

10 - 15 per jaar 

20 perJaar 

10 - 15 per Jaar 

Welke belemmeringen ervagemeenten 111J het helpen van 
dak- en thuislozen aan een w,nruirnte (zo nodig mat 
begeleiding)? 

Welke afspreken heen zijn e,  ir. uw reele  
woningcorporaties en andere verhuurders gemaakt over de 
uitstroom alt de maatschappelijke opvang en de huisvesting 
van (ex-) dak- en thuisloze,. Denk hierbij aan 

frtrer2rM`P"rnarenilj 	fP'P'reilra7=71 naam.e 
bestaanszekerheid, schulden, wonen, opleiding, toeleiding 
naar werk, zorg, begeleiding, enorhankellike 
cllentondersteunIng en de Inrol van ervaringsdeskundigen) 
onder regie van gemeenten en tk Stuur bijvoorbeeld uw 

miauw  
Wat zijn uw uitgaven aan rr.i •. .,heppelljke opvang in de 
jaren 2016-2019? (betreft n i.:nropvang, 20ours 
voomeningen vo..)angere% volwassenen, gezinnen (ezel 
VO)en inloop, Strotatatloocz,, beniliegorg (generallstisoi, 
zioeoallsboce) 

• Bij deze uitvraag hanteren 	dezelfde definitie als het CBS: 

Het gaat om feitelijk daklozen die (a) leven opoffert of andere openbare ruimte, zonder vaste verblijfplaats, (b) kortdurend gebruik maken van de nachtopvang of laagdrempelige opvang en (c) op niet-structurele basis bij famille of 
vrienden slapen, zonder vaste verblijfplaats. Het gaat daarbij om ingezetenen van Nederland; al) zijn op enig moment in Nededand geregistreerd (geweest) in de Basisregistratie Personen (BRP) en hebben een Burger Service Nummer 
(B5N). 

Residentieel daklozen vallen mint onder de definitie. Residentieel daklozen verblijven in voorzieningen waar mensen op structurele basis 24 uur per dag verblijven/wonen, zoals sociale pensions, 24-uurs maatschappelijke 
opvangvoordeningen en Regionale instellingen voor Beschermd Wonen RIBW's. Ook mensen die begeleid (kamer) wonen of marginaal gehuisvest zijn vallen niet onder de doelgroep. 



Van: 
Verzonden: dinsdag 10 december 2019 08:14 

CC: 	 @minvws.nl> 
Rminvws.nl> 

-'41@vng.nl> 

Pminvws.nl] 
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	 Doe. 103 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen:  

FW: Oproep: regionale opgave dakloosheid in beeld brengen 
dinsdag 28 januari 2020 08:39:29 
200122 dak en thuisloosheid GG v2.xlsx  

Van: 	 @gouda.nl> 
Verzonden: dinsdag 28 januari 2020 08:26 

Aan: 
	

@minvws.nl> 

Onderwerp: RE: Oproep: regionale opgave dakloosheid in beeld brengen 

Beste 

Bij deze het ingevulde format terug uit de regio Midden-Holland. Ik hoor het graag als je hier 

vragen over hebt of meer informatie wilt! 

Met vriendelijke groet, 

Senior beleidsmedewerker 
gemeente Gouda, afdeling Maatschappelijk beleid 
M: 06- 
E: 	Pa gouda.n1  /1: www.gouda.nl   
Bezoekadres: Burgemeester Jamesplein 1, 2803 PG Gouda 

Onderwerp: Oproep: regionale opgave dakloosheid in beeld brengen 

Let op: Bijlagen kunnen virussen bevatten. Open een bijlage alleen als u de afzender vertrouwt! (afd. 
I&A) 

Beste contactpersonen MO/BW, 

Hierbij sturen wij jullie de brief 'Terugdringen van dakloosheid' die afgelopen vrijdag door het 
kabinet naar de Tweede Kamer is gestuurd. In deze brief beschrijft het kabinet de ambitie ten 
aanzien van dakloosheid en de stappen die de komende maanden worden gezet om tot een 
overkoepelend plan van aanpak te komen. 

Tevens sturen wij jullie hierbij de brief die vandaag naar de wethouders van de 
centrumgemeenten BW/MO en de VNG zal worden gestuurd. Met deze brief reageert de 
staatssecretaris van VWS namens het Kabinet op de brandbrieven van de VNG en de 
wethouders van de G4. In de brief staat een oproep aan alle centrumgemeenten om voor 1  
februari  de regionale opgave in beeld te brengen, conform een recent door de Tweede 
Kamer aangenomen motie. 
De staatssecretaris van VWS geeft daarnaast aan dat gemeenten die in 2020 al willen starten 
met aanvullende maatregelen om het aantal dak- en thuislozen in de regio terug te dringen, 
zich uiterlijk 15 december  kunnen melden bij ondergetekenden. Op 17 december (10.00 -
12.00 uur) vindt een sessie plaats in Utrecht (La Vie Meeting Center, St Jacobsstraat 61) waarin 



we doorpraten over de te nemen stappen tot 1 februari 2020, waaronder het opstellen van een 
concreet plan van aanpak. 

Mocht je vragen hebben n.a.v. deze mail, neem dan vooral contact met ons op! 

Hartelijke groeten, 
en 

Directie Maatschappelijke Ondersteuning (VWS) 

in-A Niet afdrukken spaart het milieu 

Disclaimer : Deze e-mail is alleen bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van de inhoud door anderen is 
onrechtmatig. Bent u de geadresseerde niet? Neem dan contact op met de afzender. De gemeente Gouda en haar 
bestuursorganen sluiten iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending van informatie of niet-
tijdige of onjuiste overbrenging daarvan. 



Pvng.n1>; 

10.2.e 	 Doc. 104 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	FW: Regionale opgave dakloosheid in beeld brengen 
Datum: 	 donderdag 6 februari 2020 12:49:02 
Bijlagen: 	 image001.pnq 

2002060pgaveGemGroningenDakEnThuisloosheid.xlsx  
191127 Update Gezamenlijk plan Groninger gemeenten .docx 

Van: 	 @groningen.nl> 
Verzonden: donderdag 6 februari 2020 12:48 
Aan: 	 @minvws.nl> 
CC: 
	 @groningen.nl>; 

@groningen.n1>; 	 _,@groningen.nl> 
Onderwerp: Regionale opgave dakloosheid in beeld brengen 

Hallo 

Hierbij de informatie die jij hebt gevraagd, zijnde 1. ingevulde format Dak- en thuislozen en 2. 
Regiopgave BW&O. Voor het ingevulde overzicht hebben we voor achterliggende informatie de 
zorgorganisatie, die belast is met de crisis- en dagopvang, beviaagd. Dit is rood gearceerd. 

Met vriendelijke groet, 

=-7 

Beleidsadviseur Directie Maatschappelijke Ontwikkeling 
Gemeente Groningen 

Telefoon: 06 
@groningen.n1 

Kreupelstraat 1— 9712 HW 
Postbus 30026 — 9700 RM 
Groningen 

Van: 
Verzonden: dinsdag 10 december 2019 08:14 
CC: 

	

	 r @minvws.ril>; 
Rminvws.nk 

Rvng.nl> 
Onderwerp: Oproep: regionale opgave dakloosheid in beeld brengen 



Beste contactpersonen MO/BW, 

Hierbij sturen wij jullie de brief 'Terugdringen van dakloosheid' die afgelopen vrijdag door het 
kabinet naar de Tweede Kamer is gestuurd. In deze brief beschrijft het kabinet de ambitie ten 
aanzien van dakloosheid en de stappen die de komende maanden worden gezet om tot een 
overkoepelend plan van aanpak te komen. 

Tevens sturen wij jullie hierbij de brief die vandaag naar de wethouders van de 
centrumgemeenten BW/MO en de VNG zal worden gestuurd. Met deze brief reageert de 
staatssecretaris van VWS namens het Kabinet op de brandbrieven van de VNG en de 
wethouders van de G4. In de brief staat een oproep aan alle centrumgemeenten om voor 1  
februari de regionale opgave in beeld te brengen, conform een recent door de Tweede 
Kamer aangenomen motie. 
De staatssecretaris van VWS geeft daarnaast aan dat gemeenten die in 2020 al willen starten 
met aanvullende maatregelen om het aantal dak- en thuislozen in de regio terug te dringen, 
zich uiterlijk 15 december kunnen melden bij ondergetekenden. Op 17 december (10.00 -
12.00 uur) vindt een sessie plaats in Utrecht (La Vie Meeting Center, St Jacobsstraat 61) waarin 
we doorpraten over de te nemen stappen tot 1 februari 2020, waaronder het opstellen van een 
concreet plan van aanpak. 

Mocht je vragen hebben n.a.v. deze mail, neem dan vooral contact met ons op! 

Hartelijke groeten, 
,en 

Directie Maatschappelijke Ondersteuning (VWS) 



Omvang doelgroep schatte aantal 

Geschatte aantal 

We hebben deze vraag beoordeeld door het inderscheidt te maken tussen mensen die behoefte hebben aan een vorm van beschermd vronen en de 
groep die zelfstandig zou kunnen wonen. Op deze wijze bekeken kan 70 tot 80% van de aanmeldingen voor de maatschappelijke opvang met 
zekere mate van thuisbegeleiding (incl.) zelfstandig wonen. 

Wat wordt er bedoeld met het onderscheid zelfstandig en onzelfstandig. Wat wordt er verstaan onder een specifieke woonvorm? Onduidelijk! 

Circa 20 tot 30% van het aantal aanmeldingen. 

In absolute aantallen neemt het aantal dak en thulslozen niet sinihcant 
toe. Relatief is er een verschuiving binnen deze groep naar meer 
Intrinsieke oorzaken van dakloosheid. Lees psychiatrie staat meer op de 
voormond  
Geschatte aantal 

de 27 minvers maken veelal graag gebruik van kamerbewoning dit mm financien en passend bij de woonbehoefte. 

55% van het aantal aanmeldingen 

Moeilijk onderscheid met vraag 12 

Geen idee wat hiermee wordt bedoeld 

20-30s,ie van het aantal aanmeldingen noot) ik mis de andere twee product vormen BW? 

Toelichting 

Uitgaven in euro's (=1.000) 

2016 2017 2018 2019 (schatting) 

Doc. 105 

Format opgave dak- en thuisloze° 

ei telijk aantal geregistreerde dak- en thuis lozen in uw regio Telling 2019: 494 =o 292 nachtopvang, 157 crisisopvang en 67 buitenslapers (geen schatting) 
Waarvan 18-27 jaar 	 Telling 2019: 93 
Waarvan 28 jaar en ouder  
Doelgroep en zorgbehoe e 
Problematiek die leidt tot voornamelijk een 
huisvestingsvraag. Behoefte aan zelfstandig wonen in een 
zelfstandige of onzelfstandige woonruimte met een lichte 
vorm van beoeleidino.  
Problematiek die leidt tot behoefte aan zelfstandig wonen in 
een zelfstandige of onzelfstandige woonruimte met 
intensieve begeleiding of specifieke woonvorm.  
Emstige problematiek, zeer beperkte mate van 
zelfstandigheid die leidt tot behoefte aan beschermd wonen 

Telling 2019: 348 

Heeft u beeld van de ontwikkeling binnen doelgroepen in de 
afgelopen jaren? Zo ja, kunt u kort toelichten welke 
ontwikkeling u ziet? 

Doelgroep en woonbehoefte 
Behoefte aan onzelfstandige woonruimten (kamers) voor 
zelfstandig wonen. 
Behoefte aan zelfstandige woonruimten voor zelfstandig 
wonen. 
Behoefte aan zelfstandig wonen in een geclusterde 
woonvorm In een onzelfstandige woonruimte (kamer) - 
begeleid wonen.  
Behoefte aan zelfstandig wonen in een geclusterde 
woonvorm in een zelfstandige woonruimte   
Behoefte aan plekken voor beschermd wonen (24 uurs 
verb ' 
In egralsteit 

Welke belemmeringen ervaren gemeenten bij het helpen van 
dak- en thuistozen aan een woonruimte (zo nodig met 
begeleiding)? 

Welke afspraken heeft zijn er in uw regio met 
woningcorporaties en andere verhuurders gemaakt over de 
uitstroom uit de maatschappelijke opvang en de huisvesting 
van (ex-) dak- en thuislozen? Denk hierbij aan 

)12.re64tieglprziken en/of een corftinoentrepelino_  
Hoe ziet de integrale aanpak (op het terrein van Financiele 
bestaanszekerheid, schulden, wonen, opleiding, toeleiding 
naar werk, zorg, begeleiding, onafhankelijke 
cliéntondersteuning en de inzet van ervaringsdeskundigen) 
onder regie van gemeenten eruit? Stuur bijvoorbeeld uw 

arste olar11/11,,,  
idieU uitgaven 

Wat zijn 111.1 uitgaven aan maatschappelijke opvang in de 
jaren 2016.2019,  

1-MeWel We Met CUryddllUletlen, gemeeneen en corporaties een 
convenant hebben afgesloten om (ex)cliënten vanuit een voorziening 
BW&O beter te ondersteunen naar zelfstandige huisvesting, blijkt dat alle 
partijen zich erg vasthouden aan datgene wat zij altijd al deden. Kortom, 
er is onvoldoende bereidheid om te veranderen c.q. zich aan te passen 
aan de vraag vanuit het convenant. Twee weken terug is daarom een 
stuurgroep van bestuurders (vanuit de verschillende partijen) 
apingtalleerd om de imnlementatle een hond te neven  
We hebben op 28 juni 2018 met 28 zorgaanbieders, alle corporaties en all gemeenten In de provincie Groningen het convenant 'Huisvesting 
(ex)cliénten BW&O' afgesloten. In de zomer 2019 is alle zorgaanbieders gevraagd aan te geven hoeveel cliënten in 2020 waarschijnlijk uitstromen 
en naar welke gemeente. Met de opgegeven aantallen zijn gemeenten geïnformeerd met het verzoek dit met de aanwezige corporaties te 
bespreken en dit op te nemen in de prestatieafspraken 2020. 

Elke gemeente heeft hierin zijn/haar eigen aanpak. Vanuit het programma Beschermd wonen en Opvang is de inzet beperkende regelgeving te 
tackelen om het traject van voorziening naar zelfstandige huisvesting te bevorderen. 

tuele beleidsplan maatschappelijke opva 	k dak- en thuis 

• Bij deze uitvraag hanteren wij dezelfde definitie als het CBS: 
Het gaat om feitelijk daklozen die (a) leven op straat of andere openbare ruimte, zonder vaste verblijfplaats, (b) kortdurend gebruik maken van de nachtopvang of laagdrempelige opvang en (c) op niet-structurele basis 
bij familie of vrienden slapen, zonder vaste verblijfplaats. Het gaat daarbij om ingezetenen van Nederland; zij zijn op enig moment in Nederland geregistreerd (geweest) in de Basisregistratie Personen (BRP) en hebben 
een Burger Service Nummer (BON). 

Residentieel daklozen vallen niet onder de definitie. Residentieel daklozen verblijven in voorzieningen waar mensen op structurele basis 24 uur per dag verblijven/wonen, zoals sociale pensions, 24-uurs 
maatschappelijke opvangvoorzieningen en Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen RIBW's. Ook mensen die begeleid (kamer) wonen of marginaal gehuisvest zijn vallen niet onder de doelgroep. 
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