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Aanleiding 
De Veteranenombudsman heeft in maart 2022 zijn onderzoeksrapport over de noodopvang voor 

veteranen aan u aangeboden. In dit rapport zijn aanbevelingen geformuleerd. U heeft een antwoord 

gegeven op deze aanbevelingen in de brief ‘reactie op het rapport Noodopvang veteranen’ (bijlage 1, 

referentie BS2022012951, d.d. 23 mei 2022). 

Ten aanzien van de aanbeveling over de verruiming van enkele bestaande opvangregelingen, 

namelijk  de Bed Bad Brood Budget (BBBB) regeling en de regeling 'Time Out' heeft u aangegeven in 

overleg te treden met de uitvoerders hiervan. Hierbij zou ook worden gekeken naar (een uitbreiding 

van) de samenwerking met het Leger des Heils. Uiterlijk 1 oktober 2022 zou de 

Veteranenombudsman hierover worden geïnformeerd en dat gebeurt met de onderliggende brief 

(bijlage 2, referentie BS2022027879). Dit gebeurt pas nu omdat op 1 december 2022 een voorstel 

voor noodopvang voor veteranen door het Leger des Heils is gepresenteerd dat door u is 

ondersteund. Informeel is over de opvolging van de aanbevelingen m.b.t. de noodopvang voor 

veteranen de afgelopen maanden contact geweest tussen de HDP en de Veteranenombudsman. 

De brief aan de Veteranenombudsman wordt ook ter kennisgeving aan de Tweede Kamer gestuurd. 

Hiermee wordt invulling gegeven aan de motie Fritsma en Van Haga (motie 30 139, nr 259, bijlage 

3) over ‘zorgdragen voor voldoende directe toegankelijke noodopvang voor veteranen’. 

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd in te stemmen met: 

- Bijgevoegde  brief aan de Veteranenombudsman en; 

- bijgevoegde Kamerbrief m.b.t. de motie van de leden Fritsma en Van Haga (over 

noodopvang voor veteranen). 

Kernpunten 
De Veteranenombudsman heeft aanbevelingen t.a.v. het verbeteren van de noodopvang voor 

veteranen geformuleerd. U heeft aangegeven over de aanbeveling m.b.t. de verruiming van de 

(BBBB)-regeling en de Time Out-regeling met de uitvoerders in overleg te treden. Dit overleg is 

gevoerd door medewerkers van HDP en het Dienstencentrum Personele Zorg (DCPZ). Verruiming 

van deze regelingen is niet aan de orde omdat in de praktijk geen problemen worden geconstateerd. 

Daarnaast wordt  aangegeven dat bij de uitvoering al maatwerk wordt toegepast. De 

Veteranenombudsman wordt hierover in de onderliggende brief geïnformeerd. 

Met betrekking tot de (uitbreiding van de) samenwerking met het Leger des Heils heeft het Leger 

des Heils samen met het Nederlands Veteraneninstituut (NLVi) een voorstel voor de opzet van een 

landelijke kleinschalige categorale opvang voor zorgbehoevende veteranen opgesteld. Dit voorstel is 

op 1 december 2022 door vertegenwoordigers van het NLVi en het Leger des Heils aan u 

gepresenteerd en u heeft aangegeven dat u dit voorstel steunt. Daarbij heeft u gesteld dat het 

voorstel kan worden uitgevoerd als de andere partijen die in het voorstel worden genoemd 
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(bijvoorbeeld het vfonds) ook aansluiten (het is een coproductie). Het Leger des Heils en het NLVi 

gaan in gesprek met deze partijen.  

Toelichting 
 

Financiële overwegingen 

In het voorstel wordt uitgegaan van een structurele jaarlijkse “beschikbaarheidssubsidie” verstrekt 

door het ministerie van Defensie van 400K euro vanaf 2024. Deze jaarlijkse 

“beschikbaarheidssubsidie” kan worden gefinancierd uit het budget dat vanaf 2024 structureel 

beschikbaar wordt gesteld ten behoeve van de intensivering van de veteranenzorg. De 400K euro 

zou onderdeel kunnen worden van de subsidie die jaarlijks aan het NLVi wordt verstrekt. Daarnaast 

beschrijven het NLVi en het Leger des Heils in hun voorstel dat de startkosten (kopen en aanpassen 

van een gebouw) door een organisatie buiten Defensie (bij voorkeur het vfonds) worden 

gefinancierd. Vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) zullen de opvang- en 

begeleidingskosten gefinancierd worden. 

Juridische overwegingen 

Het voorstel brengt met zich mee dat de relatie met de uitvoering van de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo) moet worden onderzocht. Landelijke noodopvangplekken voor veteranen 

hebben immers tot gevolg dat veteranen mogelijk buiten hun woonplaats opvang kunnen krijgen. De 

financiering van deze opvang vanuit de Wmo moet worden verhelderd. Hiervoor dient overleg met 

de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) plaats te vinden. Dit overleg wordt gevoerd door het 

NLVi en het Leger des Heils. Defensie speelt hierin een faciliterende rol. 

Communicatie 

M.b.t. de verdere uitwerking en eventuele invoering van het voorstel voor noodopvang voor 

veteranen dient te zijner tijd door het NLVi, het Leger des Heils en DCO  een gezamenlijk 

communicatieplan te worden opgesteld (t.a.v. doelgroep, voorwaarden, verwachtingen etc.). 

Informatie die niet openbaar wordt gemaakt 
Persoonsgegevens van de steller en ondertekenaar worden gelakt vanwege bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer. 
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