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Dag 	en 

Hierbij het ingevulde format/plan van aanpak van gemeente Alkmaar. In de bijlage ook het 
onlangs vastgestelde Beleidskader Maatschappelijke Opvang, hierin staan de laatste trends en 
ontwikkelingen beschreven (in de bijlage van het beleidskader vind je ook ons aanbod aan 
opvangvoorzieningen). 
We hebben de herkomst van alle cijfers zo goed mogelijk toegelicht. Als jullie nog aanvullingen of 
uitleg nodig hebben, kunnen jullie contact opnemen met 	• of mij. 
(nb. we hebben het format overgenomen in een Word bestand, maar het format is hetzelfde 
gebleven). 

Wordt er via het ministerie naar buiten gebracht welke gemeenten zich hebben aangemeld voor 
'Aanpak dakloosheid'? Of worden de gegevens die wij hebben aangeleverd verder bekend 
gemaakt? 
Mocht dat het geval zijn, dan zouden we graag vooraf nog even worden ingelicht zodat wij de 
wethouder/ raad kunnen inlichten. 
Hoor het graag als er vragen zijn! 

Vriendelijke groet, 

~.7 

Medewerker advies en beleid 
Gemeente Alkmaar 
Tel. 
www.alkmaar.n1  



Doc. 2 

Format opgave dak- en thuislozen gemeente Alkmaar 

Regionale problematiek 
Beschrijving algemene 
problematiek in de 
regio 

Welke concrete 
belemmeringen ervaart 
u bij het helpen van de 
groep daklozen waar we 
het hier over hebben? 

De daklozenproblematiek is complex en kent verschillende oorzaken. 
De afgelopen periode zien we dat het aantal aanmeldingen bij de 
maatschappelijke opvang toeneemt en dat de doorstroom binnen de 
maatschappelijke opvang stagneert. Hierdoor nemen de wachttijden op 
structurele opvang toe. In het beleidskader Maatschappelijke opvang 
(bijlage) worden de trends binnen de maatschappelijke opvang en de 
problematiek van de doelgroep beschreven. 
Belemmeringen: 

Geringe beschikbaarheid aan betaalbare woningen en daardoor 
een zeer beperkte doorstroom binnen de MO. Daardoor is er 
ook een wachtlijst voor instromers. 
Tekort aan plekken voor mensen met zeer complexe 
problematiek (zorgwekkende zorgmijders). 
Bij jongeren speelt het financieren van een sociale huurwoning 
een rol. Door de jongerennorm hebben jongeren tussen de 18 
en 21 jaar een lagere uitkering waardoor het lastig is om de 
huur te betalen. Als jongeren nog geen uitkering ontvangen dan 
geldt er een zoekperiode van 4 weken. Dit kan een 
belemmering vormen als de jongere zijn eerste huur en borg 
moet betalen. 
Overgang van Jeugdzorg naar Wmo voor jongeren (in Alkmaar 
zoeken we naar een 'tussenproduct' maar dit is lastig ivm de 
verschillende budgetten). 
Bij dak- en thuislozen speelt schuldenproblematiek een grote 
rol. Hoge schulden maken het lastig om een basis op te 
bouwen. 

Omvang doelgroep Geschatte aantal (peildatum november 2019) 
Aantal dak- en 
thuislozen in uw'regio 

Totaal 160 (excl. 26 kinderen)* 
Toelichting: Er worden op dit moment ongeveer 100 mensen (excl. 26 
kinderen*) opgevangen door dnoDoen (organisatie voor 
maatschappelijke opvang regio Alkmaar). Deze mensen zijn verdeeld 
over alle vormen van opvang die wij in regio Alkmaar bieden exclusief 
de nachtopvang. Dit betekent dat een deel van deze mensen 
bijvoorbeeld verblijft in het trainingshuis; een doorstroomvoorziening 
waar jongeren gemiddeld 7 maanden met begeleiding verblijven. Deze 
100 mensen verblijven dus niet in de nachtopvang maar in andere 
voorzieningen van de maatschappelijke opvang (trainingshuis, Wonen 
in de Wijk, gezinsopvang). 
Hiernaast staan er nog +/- 60 volwassenen op de wachtlijst voor 
structurele opvang. Zij verblijven op dit moment bij familie of kennissen 
of slapen in de nachtopvang. 

Waarvan 18-27 jaar 29 jongeren (tot 23 jaar)* 
Waarvan 28+ 131 volwassenen (boven 23 jaar) 



Beschrijving van de 
doelgroep 

Cliënten in de maatschappelijke opvang kampen vaak met meerdere, 
elkaar beïnvloedende problemen. Bijvoorbeeld een combinatie van 
dak- en thuisloosheid, geweldsproblematiek, schulden, 
opvoedingsproblemen, psychiatrische-, somatische- en/of 
verslavingsproblemen en/of werkloosheid of het ontbreken van een 
zinvolle dagbesteding. De cliënten van de maatschappelijke opvang 
verschillen van elkaar wat betreft de aard van de problematiek en het 
herstelvermogen van de cliënt zelf. In Alkmaar onderscheiden wij de 
volgende 4 groepen* binnen de doelgroep: 
1.Zwerfjongeren 
Zwerfjongeren zijn dakloze jongeren van 18 tot en met 27 jaar. Hun 
problematiek is complex en meervoudig. Het gaat bijvoorbeeld om 
psychische problemen, schulden, verslaving, huiselijk geweld, 
tienermoederschap en/of aanraking met politie en justitie. De jongeren 
hebben veelal een verleden in jeugdzorg. (stijgende groep) 
2.Zorgwekkende zorgmijders 
Zorgwekkende zorgmijders zijn mensen met ernstige psychiatrische, 
psychosociale of verslavingsproblemen, Voor deze groep heeft het 
reguliere zorgaanbod vaak geen afdoende hulpaanbod. Als gevolg 
hiervan ontstaat een vicieuze cirkel, waarin de gezondheidstoestand 
van de groep steeds slechter wordt 
3.Dakloze gezinnen 
Daklozen gezinnen komen in Alkmaar steeds vaker voor. Financiële 
problemen zijn vaak hoofdoorzaak van dakloosheid. Ook zien wij in 
Alkmaar steeds meer remigranten gezinnen. Op dit moment verblijven 
er 6 remigranten gezinnen in de opvang en staan er 4 op de wachtlijst. 
4.Economisch daklozen 
Economisch daklozen zijn mensen die vanwege een financiële tegenslag 
op straat komen te staan. Deze groep kan niet terugvallen op hun eigen 
netwerk en is daardoor aangewezen op crisisopvang. Bij deze groep is 
er meestal geen sprake van verslavingsproblemen of psychiatrische 
problematiek. 

Binnen alle vier de beschreven groepen zijn middelengebruik en 
schulden veelvoorkomende problemen. 

*Bovenstaande cijfers bevatten zowel de mensen die nu in opvangvoorzieningen verblijven als de mensen die op 
de wachtlijst staan en dus afhankelijk zijn van vrienden, familie en de nachtopvang. Wij hebben er voor gekozen 
om alle cijfers mee te nemen omdat al deze mensen tot de doelgroep van de Maatschappelijke Opvang 
behoren. Als de mensen uit de voorzieningen kunnen MO doorstromen worden deze plekken weer opgevuld 
door iemand van de wachtlijst. 
* De peildatum van deze cijfers is november 2019. Op dit moment is dit aantal opgelopen tot 35 kinderen (20 
gezinnen) in de opvang en 22 kinderen (10 gezinnen) op de wachtlijst. 
*Onze opvangorganisatie maakt onderscheid tussen jongeren t/m 23 jaar of jongeren die ouder zijn. Met het 
Actieprogramma hebben wij alle jongeren t/m 27 jaar in kaart gebracht. Die cijfers zijn echter de instroom 
cijfers over heel 2019 en niet de cijfers op een peildatum. 
*Zie het Alkmaarse beleidskader Maatschappelijke Opvang voor meer informatie over de doelgroep. 



Doelgroep en 	 Geschatte aantal 
zorgbehoefte 
Problematiek die leidt 	45 
tot voornamelijk een 
huisvestingsvraag. 
(woonruimte met een 
lichte vorm van 
begeleiding) 
Problematiek die leidt 	80* (cijfers gelden voor categorie 2 en 3 samen) 
tot behoefte aan 
zelfstandig wonen met 
intensieve begeleiding/ 
Ernstige problematiek, 
zeer beperkte mate van 
zelfstandigheid dat leidt 
tot beschermd wonen 
Wat is het beeld van de 	Ook in Alkmaar is er de afgelopen jaren een toename van het aantal 
ontwikkeling binnen de 	dak- en thuislozen te zien. De toename is vooral te zien bij dakloze 
doelgroep in gemeente 	jongeren en dakloze gezinnen. Omdat verschillende factoren een rol 
Alkmaar? 	 spelen bij dakloosheid is het lastig om een oorzaak aan te wijzen. Wel is 

bekend dat bijvoorbeeld bij jongeren de overgang van Jeugdhulp naar 
Wmo nog niet altijd optimaal verloopt. Dit kan een rol spelen bij het uit 
beeld raken van jongeren. Bij gezinnen zien wij steeds vaker dat 
remigranten gezinnen zich melden bij de maatschappelijke opvang. 

Een andere ontwikkeling die wij zien hangt samen met de 
ambulantisering van de GGZ. Er lijkt hierdoor een groep (dreigend) 
daklozen ontstaan met een zwaardere zorgvraag. Deze doelgroep 
wordt ook wel de zorgwekkende zorgmijders genoemd. Met het 
'standaard hulpaanbod' binnen de maatschappelijke opvang is het 
lastig deze mensen op te vangen omdat zij een andere, vaak 
intensievere, zorgvraag hebben. Door presentiewerk op 'hangplekken' 
komt deze groep in Alkmaar steeds beter in beeld. 

*De organisatie voor maatschappelijke opvang in Alkmaar heeft een inschatting gemaakt van de benodigde 
zorgbehoefte van alle cliënten die nu in de maatschappelijke opvang verblijven (dit is dus exclusief wachtlijst en 
nachtopvang). Wij gaan nog verder met deze organisatie in gesprek Wellicht dat er onder deze 80 mensen een 
groep is die ambulante begeleiding nodig heeft en waarbij intensieve begeleiding geen vereiste is. 

Doelgroep en 
woonbehoefte 

Geschatte aantal 

Behoefte aan 	 30 
onzelfstandige 
woonruimten (kamers) 
voor zelfstandig wonen 
Behoefte aan 	 35 
zelfstandige 
woonruimten voor 
zelfstandig wonen 
Behoefte aan 	 30 
zelfstandig wonen in 



een geclusterde 
woonvorm in een 
zelfstandige 
woonruimte 
Behoefte aan plekken 	30 
voor beschermd wonen 
(24-uurs verblijf) 

Overige behoeften 
Wat zijn overige 	 -Er is behoefte aan een duidelijk aanspreekpunt binnen de gemeente 
behoeften van de 	voor jongeren. De overgang van Jeugdhulp naar Wmo zal voor jongeren 
doelgroep, bijv. t.a.v. 	met multi-problematiek overzichtelijker geregeld moeten worden. 
het aanpakken van 	Hiervoor in een integrale aanpak vereist; we zetten hiervoor de eerste 
schulden. 	 stappen in het uitvoeringsplan. 

- Schuldenproblematiek speelt een grote rol bij de doelgroep. Een 
betere samenwerking met schuldhulpverlening en woningcorporaties 
moet dakloosheid zoveel mogelijk gaan voorkomen. 
-Voor jongeren is er de behoefte aan gespecialiseerde voorzieningen 
(dus een inloopvoorziening en een opvang speciaal voor jongeren). 
-Voor zorgwekkende zorgmijders is er de behoefte aan gespecialiseerde 
voorzieningen. In veel reguliere voorzieningen is bijvoorbeeld 
middelengebruik een contra indicatie. Voor deze kwetsbare groep is 
maatwerk vereist. 
-Voor jongeren is er behoefte aan een vernieuwd jongerenloket. 

Meetbare doelstellingen 
Welke doelstelling wilt 	De kern van het beleidskader in Alkmaar is dat er voor de groep dak- en 
u met de huidige 	thuislozen, die niet in staat is om op eigen kracht te participeren in de 
aanpak realiseren? 	maatschappij, zoveel mogelijk perspectief wordt geboden. 

Nachtopvang moet hierbij het laatste redmiddel zijn, nachtopvang 
moet zo kort mogelijk duren en mensen moeten zo snel mogelijk 
worden geholpen vanachter hun eigen voordeur. Wij stellen de 
volgende doelen: 
1 Dakloosheid zo veel mogelijk voorkomen (preventie, terugdringen van 
het aantal aanmeldingen). 
2 Opvang zoveel mogelijk bieden vanachter een eigen voordeur 
(uitbreiding van de doorstroom mogelijkheden). 
3 Het aantal dak- en thuisloze jongeren terugdringen. 
4 Voldoende maatwerkwoningen creëren voor mensen met complexe 
problematiek (creëren van +/- 5 woningen in de regio voor deze 
doelgroep). 

Welke doelstellingen 	Het aantal dak- en thuislozen is de afgelopen tijd gestegen, hierdoor is 
wilt u met de extra 	de wachtlijst toegenomen en de doorstroom gestagneerd. Door nu 
maatregelen realiseren? extra maatregelen te nemen willen we zorgen dat de doorstroom weer 

op gang komt en de wachttijd op maatschappelijke opvang aanzienlijk 
afneemt. Er is momenteel een wachtlijst van 60 personen, door een 
extra impuls moet deze wachtlijst worden ingekort. Dit kan 
bijvoorbeeld in de vorm van het uitbreiden van Housing First. We willen 
mensen zoveel mogelijk begeleiden vanachter hun eigen voordeur. Dit 



betekent dat het aantal passende woningen zal moeten worden 
uitgebreid. 

Integraliteit Toelichting 
Welke afspraken zijn er 
in uw regio met 
wooncorporaties en 
andere verhuurders 
gemaakt over de 
uitstroom uit de 
maatschappelijke 
opvang en de 
huisvesting van (ex-) 
dak- en thuislozen? 
Denk hierbij aan 
prestatieaspraken en/of 
een contigentregeling. 

Welke afspraken heeft u 
met andere relevante 
partijen gemaakt. 

In samenwerking met de 4 wooncorporaties in regio Alkmaar zijn er 
prestatie afspraken gemaakt over het huisvesten van kwetsbare 
inwoners. Er zijn geen afspraken gemaakt specifiek over de uitstroom 
maatschappelijke opvang maar wel over het percentage woningen dat 
beschikbaar wordt gesteld voor wonen met zorg. In Alkmaar regelt het 
Transferpunt de bemiddeling naar zelfstandige woningen met 
begeleiding, de maatschappelijke opvang meldt ook cliënten aan bij het 
Transferpunt. 
De woonverordening van gemeente Alkmaar biedt 25% vrije ruimte 
voor bijzondere bemiddeling, dit is inclusief directe bemiddeling en 
huisvesting voor statushouders. Wanneer er alleen wordt gekeken naar 
wonen met zorg is er in de regio Alkmaar een ruimte van 10% voor 
bemiddeling. Binnen die 10% zijn er naast transferpunt bemiddelingen 
ook nog andersoortige bemiddelingen zoals bemiddeling voor een 
aangepaste woning en bemiddeling bij calamiteiten. Jaarlijks zijn er 
ongeveer 2000 mutaties in de regio. In absolute getallen is er dus een 
ruimte tot 200 woningen voor wonen met zorg. De afgelopen jaren is 
deze ruimte niet volledig benut, het aantal mutaties neemt af en niet 
alle woningen zijn passend voor de doelgroep. 

Door het geringe aanbod van sociale huurwoningen wordt is de 
wachtlijst van het Transferpunt erg lang (er is immers een percentage 
met de woningcorporaties afgesproken en niet een vast aantal). 
In 2019 is met 'het Pact wonen met ondersteuning' een samenwerking 
gestart tussen gemeenten, zorginstellingen en woningcorporaties. 
Bedoeling is om de vraag naar woningen voor kwetsbare inwoners 
verder uit te werken en betere afspraken tussen de verschillende 
partijen te maken om de doorstroom van deze groep te bevorderen. 
Ook streeft het Pact naar het maken van regionale prestatieafspraken 
tussen woningcorporaties, zorgaanbieders en gemeenten over de 
woonzorgopgave. 
Ook met zorgaanbieders worden afspraken gemaakt over de uitstroom, 
zij nemen deel aan het hierboven beschreven 'Pact wonen met 
ondersteuning'. 

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 

In de bijlage vindt u het meest recente beleidskader Maatschappelijke 
Opvang van gemeente Alkmaar. Dit beleidskader is 12 december jl. 
vastgesteld. Op dit moment wordt er gewerkt aan het 
uitvoeringsprogramma. De 4 hoofdlijnen uit dit beleidskader zijn: 

- 	Inzetten op preventie van dak- en thuisloosheid. 
Bijv. communicatieprogramma, meldpunt dak- en thuisloosheid, 
Eropaf-teams, inzet Woon-SPV'er binnen 1 corporatie (pilot). 
Versnellen van de doorstroom. 
Bijv. Pact wonen met zorg (samenwerkingsverband 
zorginstellingen, woningcorporaties en gemeenten). 
Voorkomen dat jongeren in de opvang terecht komen. 



gemeenten eruit? Stuur 
bijvoorbeeld uw laatste 
plan mee. 

Huidige maatregelen 
incl. beoogd resultaat 

Bijv. Deelname Actieprogramma: opzet team 16+ (integraal 
team voor jongeren van 16 tot 27 jaar), inloopvoorziening voor 
jongeren. 
Speciale huisvesting voor mensen met complexe problematiek. 
Bijv. speciale woonvoorzieningen voor zorgwekkende 
zorgmijders. 

De acties die volgen uit deze 4 hoofdlijnen zijn integraal. Zo wordt er 
voor jongeren Team 16+ opgezet waarbij er voor jongeren één 
aanspreekpunt bij de gemeente komt voor de verschillende afdelingen 
(Jeugd, Wmo en participatie). Om dakloosheid te voorkomen gaan we 
samenwerken met schuldhulpverlening en woningcorporaties. Om de 
doorstroom binnen de maatschappelijke opvang te versnellen wordt de 
samenwerking gezocht met woningcorporaties en zorgaanbieders. 
In het beleidskader MO wat onlangs is vastgesteld plannen wij de 
volgende acties voor de komende jaren: 

Wij nemen deel aan het Actieprogramma dak- en thuisloze 
jongeren (planning: 2019, 2020, 2021). Doel hiervan is het 
terugdringen van het aantal dakloze jongeren. 
Wij zetten een integraal uitvoerend team op voor jongeren met 
multi-problematiek van 16 tot 27 jaar. Hierdoor hebben deze 
jongeren één aanspreekpunt binnen de gemeente (planning: 
2020). Doel hiervan is de overgang van jeugd naar wmo beter 
te laten verlopen. 
Wij creëren een inloopvoorziening speciaal gericht op 
zwerfjongeren (planning: 2020). Doel hiervan is om in te spelen 
op de behoeften van jongeren en hen zoveel mogelijk toe te 
leiden naar dagbesteding. 
Wij maken een voorstel voor de opvang van daklozen met zeer 
complexe problematiek (planning: 2020), inclusief een 
"levenslange" PGA in het zorg- en veiligheidshuis. Doel hiervan 
is om zorgwekkende zorgmijders op een passende manier op te 
vangen en daarmee overlast te voorkomen. 
In samenwerking met onze ketenpartners stellen we het plan 
daklozenpreventie op (planning 2021). 
Wij richten Eropaf-teams op (planning 2021). Doel hiervan is 
om dakloosheid te voorkomen. 
We onderzoeken het maken van uitzonderingen op regels die 
voor de doelgroep als belemmerend worden ervaren zoals de 
kostendelersnorm (planning 2020). 

- Met onze deelname aan het programma Vernieuwing in de 
maatschappelijke opvang werken we uit hoe we de doelgroep 
van de maatschappelijke opvang zo veel mogelijk vanachter 
eigen voordeur kunnen helpen (planning 2019, 2020). 
We zetten de uitbreiding van Housing First voort (planning 
2020, 2021, 2022). 

- We verbeteren de monitoring van dak- en thuisloze jongeren 
(planning: 2020). 

- We zetten in op het creëren van meer passende woningen; dit 
doen we ism 'het Pact wonen met ondersteuning'(planning 
2019, 2020, 2021, 2022). 



Gewenste maatregelen 
incl. beoogd resultaat 
(hoeveel daklozen 
denkt u te kunnen 
helpen) 

Om een impuls te geven aan de door- en uitstroom binnen de 
maatschappelijke opvang is het van belang dat er geschikte huisvesting 
wordt gecreëerd voor deze doelgroep. De volgende maatregelen 
kunnen hier aan bijdragen: 

Uitbreiding Housing First 
Projecten starten waarbij vastgoed wordt getransformeerd 
naar geschikte woningen (eventueel gemeentelijk vastgoed). 

- Door het plaatsen van mobiele wooneenheden kan er op korte 
termijn huisvesting voor jongeren worden gecreëerd. 

Gewenst resultaat: doorstroom versnellen met minimaal 40 woningen. 
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? 

Hierboven reeds beschreven. 

Om de doorstroom binnen de maatschappelijke opvang op korte 
termijn te bevorderen zijn er middelen en capaciteit nodig voor: 

• Locatiestudie voor uitbreiding woningvoorraad. 
• Aanpassing bestaande panden (kantoren, scholen) naar 

woningen voor jongeren. 
• Startbudget voor een beheerorganisatie (scheiden wonen en 

zorg). 
• Ontwikkeling en realisatie geschikte huisvesting voor daklozen 

met complexe problematiek. 

Planning 
Wat is uw planning voor 
de jaren 2020 en 2021? 

Hierboven is achter de maatregelen ook de planning aangegeven. 

2018 
	

2019 (schatting) 2016 2017 
Uitgaven MO 4.552.000 4.337.000 4.265.000 4.152.000 
Uitgaven 
beschermd wonen  

19.535.000  20.173.000  20.880.000  21.646.000 



10.2.e 	 Doc. 4 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

FW: kosten extra maatregelen 
zaterdag 7 maart 2020 15:13:34 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: 	 1@alkmaar.nl>  
Datum: donderdag 06 feb. 2020 3:55 PM 
Aan: 	 @minvws.nl>  
Kopie: . -~ 	@alkmaar.nl>  
Onderwerp: kosten extra maatregelen 

Dag 

We hebben vandaag onderstaande tabel aangevuld met de bedragen. Waar dat kon aangevuld 
met de kostprijs per client. Onze 'extra maatregelen' zijn voornamelijk gericht op het uitbreiden 
van de voorraad geschikte woningen. Daar hebben we voor gekozen omdat de doorstroom op dit 
moment het grootste knelpunt is. (aanvullend daarop starten we andere maatregelen die ook in 
het geleverde document beschreven staan) 
Hoop dat het duidelijk is. Succes met de nota! 

Vriendelijke groet, 

Wat zijn de 	 Om de doorstroom binnen de maatschappelijke opvang op korte termijn 
randvoorwaarden om 	te bevorderen zijn er middelen en capaciteit nodig voor: 
deze extra maatregelen te 	• Locatiestudie voor uitbreiding woningvoorraad. 
kunnen nemen? 
	

€30.000,- voor verkenning naar minimaal 30 extra uitstroomplekken 
per jaar. 
• Aanpassing bestaande panden (kantoren, scholen) naar 
woningen voor jongeren. 
€ 250.000, - in te zetten voor het verlagen van de kosten, gericht op 
het creëren van huurwoningen/studio's met lage sociale huur ('de 
onrendabele top'). 
• Startbudget voor een beheerorganisatie (scheiden wonen en 
zorg). 
€ 150.000, - voor de startkosten van een nieuwe organisatie die 
vanuit de samenwerkende partijen in het Pact 'Wonen met 
ondersteuning, commitment op leefbaarheid' wooneenheden 
beheert, toeziet op een goede match van verschillende doelgroepen 
en praktische ondersteuning kan bieden (conciërgefunctie). 
• Ontwikkeling en realisatie geschikte huisvesting voor daklozen 
met complexe problematiek (6 plekken). 	• 
€30.000,- Kosten voor locatieonderzoek en haalbaarheidsonderzoek 



€120.000,- pilotkosten van 2 jaar voor 6 wooneenheden voor 
bijzondere doelgroepen die niet in de wijk kunnen wonen: kosten 
begeleiding en evaluatie 
€230.000,- kosten 6x mobiele woonunit. 
• Uitbreiding Housing First (10 trajecten) 
€210.500,- 	Kosten 10x trajecten Housing First (kosten waren in 
2018 21.058 per client per jaar). 

Totaal: €.1.020.500,- 
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Bestek,. 	n 

Hierbij ontvangen jullie het ingevulde format én ons plan van aanpak. (In PDF voor in de 

samenwerkingsruimte en voor jullie het format ook in Excel). 

Mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik het graag. 

Met vriendelijke groet, 

Senior adviseur 

Gemeente Almelo 

I www.almelo.nl  

Postadres 	 Bezoekadres 

Postbus 5100 	Haven Zuidzijde 30 

7600 GC Almelo 	7607 EW Almelo 
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effect verbeteraars 

Aanpak dakloosheid — extra maatregelen 2020 
Centrumgemeente Almelo 

Inleiding 

Vooraf 
Dak- en thuisloosheid is niet erg zichtbaar in de regio Almelo, wel is de druk op de opvang groot: er 
verblijven elk jaar 200 mensen en er zijn 300 mensen dreigend dakloos. Maar er hoeft niemand op 
straat te slapen en er is weinig overlast. Toch zijn we niet tevreden, want we willen mensen niet in 
de opvang, de wijze waarop we de opvang organiseren is op termijn te duur en de mensen in de 
opvang krijgen niet wat ze nodig hebben. Daar richt ons plan van aanpak zich op. We verwachten dat 
deze andere centrumgemeenten kan inspireren, zoals wij kunnen aansluiten bij andere initiatieven. 
We denken aan de uitkomsten van het Actieprogramma Thuisloze Jongeren van de gemeente 
Enschede. Niet om de grote aantallen daklozen weg te toveren, maar om te zorgen dat dakloosheid 
niet gelijk staat aan uitzichtloosheid. 

Impuls  
Ons plan van aanpak noemen we Integrale ketenaanpak maatschappelijke opvang. Dit is een 
projectmatige aanpak in de periode september 2018 — september 2020 waar we € 300.000 in 
investeren. We weten nu al dat dat niet genoeg is. Omdat samenwerking tussen meerdere partijen 
tijd kost, omdat we het gedegen willen doen, omdat effectmeting lastig is en omdat het 
implementeren van alle oplossingen bij alle ketenpartners zeer arbeidsintensief is. Daarom vragen 
we het ministerie om een extra impuls van € 155.000. In het plan van aanpak leest u hoe we tot de 
oplossingen zijn gekomen, wat ze inhouden en waarom ze effect gaan opleveren. Aan het eind 
lichten we de benodigde extra investeringen toe. 

Aanleiding 
Het kabinet wil het aantal dak- en thuislozen in Nederland fors terugdringen. Met een stevige 
aanpak met de ambitie: niemand slaapt tegen zijn zin op straat en Voor alle dak- en thuislozen is zo 
snel mogelijk een eigen woonplek met begeleiding beschikbaar. 
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In de centrumregio Almelo is deze ambitie een aantal jaren geleden door de centrumgemeente, de 
betrokken zorgpartijen en de woningcorporaties vertaald naar het project Integrale Ketenaanpak 
Maatschappelijke Opvang. Betrokken partijen zijn de 6 regiogemeenten, de woningcorporaties in de 
regio Almelo, Humanitas onder Dak, Tactus, Leger des Heils, RIBW en Dimencel. In 2018 is gestart 
met een onderzoek en het opstellen van een Doel-Inspanningen-Netwerk. In 2019 zijn de 
inspanningen (vanaf hier 'oplossingen') uitgewerkt die nodig zijn om de beoogde resultaten te 
bereiken. In 2020 brengen we in beeld wat de effecten zijn van de oplossingen en implementeren 
we de oplossingen in de keten van de maatschappelijke opvang in regio Almelo. 2  

In dit plan van aanpak beschrijven we de beoogde resultaten (doelen), de oplossingen 
(inspanningen) en de verwachte effecten. Het plan van aanpak laat zien wat er nodig is om de 
effecten te kunnen behalen. Dat is onder andere tijd en inzet van de partijen en ruimte om te 
experimenteren, zodat de implementatie later dit jaar soepel kan verlopen. Tevens benoemen we 
een aantal investeringen die nodig zijn voor een effectieve structurele aanpak. We beginnen met 
onze visie op de aanpak van dak- en thuisloosheid. 

Situatie en visie centrumgemeente Almelo  
Almelo kent grootstedelijke problematiek als het gaat om dak- en thuislozen, er zijn relatief veel 
mensen die dak- en thuisloos zijn of dreigen te worden. Bij veel van hen is sprake van problemen op 
het gebied van wonen, verslaving, psychische problematiek, verstandelijke beperking, inkomsten, 
schulden en overlast. 

Dak- en thuislozen geven overlast en maatschappelijke kosten (uitkering, zorg, hulpverlening). Dak-
en thuislozen zelf bevinden zich vaak op mensonterende plekken en zijn vaak volledig afhankelijk. 
Dat past niet in onze visie. Dat is dat iedereen zoveel mogelijk zelfredzaam is en alleen een beroep 
doet op maatschappelijke voorzieningen als het echt niet anders kan. 

Tegelijkertijd is er het besef dat iedereen dak- of thuisloos kan raken. Ons beleid is gericht op het 
vergroten van het welbevinden van kwetsbare inwoners, dus ook van dak- en thuislozen. We richten 
ons op de drie basisbehoeften van mensen: autonomie, competentie en betrokkenheid. 

Voor dak- en thuislozen is dat ver weg, maar niet onbereikbaar. Maar hoe komen we daar. De 
klassieke opvang helpt daar niet in. Daarom willen we minder mensen in de opvang. Dat is ons 
hoofddoel. Samen met de ketenpartners heeft centrumgemeente Almelo in kaart gebracht wat wel 
helpt. Uitgangspunt is dat niemand op straat hoeft te slapen en dat we streven naar een eigen 
woonplek voor iedereen. Ander uitgangspunt is dat dak- en thuislozen ook inwoners zijn, weliswaar 
in een uitzichtloze situatie, maar ook altijd mensen met basisbehoeften voor welbevinden: dus 
normaliseren en werken aan autonomie, competentie en betrokkenheid. In het verlengde van dit 
uitgangspunt ligt het streven om dak- en thuislozen zoveel mogelijk te ondersteunen met algemene 
voorzieningen (nulde lijn) en zo min mogelijk (zo kort mogelijk) met ie  en 2' lijnshulp en —zorg. 

1  Er is inmiddels nauwe samenwerking met andere partijen als Thuisteam Twente, Stadsbank Oost Nederland, 
Stichting Urgente Noden en Aveleijn. 
2  De doelen zijn: 
- reduceren van nieuwe instroom 
- sneller passende huisvesting 
- schulden geen belemmering voor zelfstandig wonen 
- beperking tijd in de opvang van 20% 
- vermindering overlast 
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We zien een problematiek met meerdere knelpunten en veel betrokkenen in opeenvolgende 
momenten in het leven van kwetsbare inwoners. Onze aanpak is daarom een integrale ketenaanpak, 
samen met alle betrokken partijen. Bij de aanpak hebben we te maken met het volgende probleem: 
voorzieningen stromen vol, doorstroom stokt en uitstroom lukt niet. We verwachten een toename 
van het aantal dak- en thuislozen als we blijven doen wat we doen. Zowel menselijk als financieel 
gezien is dat een probleem. 

Voor een daling is een vernieuwende integrale, ketenaanpak nodig, gericht op preventie. We 
redeneren vanuit de betrokkene en zien de keten als het geheel van woonsituaties met zo nodig een 
oplopende mate van ondersteuning. Beoogde effecten zijn een beter perspectief voor dak- en 
thuislozen, meer maatschappelijke acceptatie, lagere zorgkosten, een betere leefbaarheid en 
veiligheid in de binnenstad, minder interventies door politie en justitie, en minder druk op de 
opvang. 

Onze aanpak 

We zijn begonnen met het formuleren van een gezamenlijke ambitie, een proces waarin we ook 
nader tot elkaar gekomen zijn en buiten de kaders van onze eigen organisaties zijn gaan denken. 
Vervolgens is nagedacht over hoe we deze ambitie het beste zouden kunnen realiseren. Als basis is 
de huidige situatie in beeld gebracht, zowel kwalitatief als kwantitatief. Dat gaf zicht op ons 
vertrekpunt en de te zetten stap naar waar we zouden willen staan. 

Beleidsshift: opvang nieuwe stijl  
Het project Integrale Ketenaanpak MO heeft tot nieuwe inzichten geleid in het denken over de 
bestaande opvangvoorzieningen. Er is sprake van een beleidsverandering: van klassieke opvang naar 
opvang nieuwe stijl. Wonen, begeleiden en/of behandelen in plaats van 
beschikbaarheidsvoorzieningen. 

In de huidige klassieke opvang hebben we beschikbaarheidsvoorzieningen met plekken voor 
bepaalde doelgroepen en met verschillende regimes. Bijvoorbeeld nachtopvang, passantenplekken, 
24-uursopvang en crisisopvang. 
In de gewenste situatie, opvang nieuwe stijl willen we voor iedere dak- of thuisloze een flexibele 
woonvorm met kortdurende intensieve individuele interventie. Samengevat: 'kortdurend, flexibel, 
intensief' voor iedere dak- of thuisloze. 

We zien hierin overeenkomsten in de aanbevelingen in het landelijke onderzoek 'Landelijke 
toegankelijkheid' van Significant november 2019. 

De opvang nieuwe stijl kan minder mensen opvangen op één moment, maar doordat er minder 
instroom, snellere doorstroom en meer uitstroom is kunnen gedurende het jaar wel meer mensen 
worden opgevangen. De druk op de voordeur wordt minder: meer mensen krijgen hulpverlening als 
ze nog een woning hebben en er vallen minder mensen terug in de opvang. De druk op de 
opvangvoorziening zelf wordt minder omdat mensen korter in de opvang verblijven en daar sneller 
aan een oplossing werken. De achterdeur gaat open omdat mensen vaker ergens terecht kunnen, 
het liefst in een zelfstandige woning al dan niet met begeleiding of bij een zorginstelling. 
En — last but not least — de opvang is voor meer mensen helemaal niet meer nodig. Omdat we ze bij 
dreigende dak- of thuisloosheid signaleren in de wijk en direct een effectief aanbod kunnen doen 
zodat ze kunnen blijven wonen of een geschikte alternatieve woonplek vinden. 

Om de veranderingen in de praktijk te realiseren is een pakket aan maatregelen nodig. 
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Er zijn verschillende oplossingen bedacht waarbij dankbaar gebruik is gemaakt van de rijke kennis 
van onderzoekscentrum Impuls van Judith Wolf. De meest kansrijke oplossingen zijn geselecteerd op 
basis van het te verwachten maatschappelijk effect. Voor de realisatie is ook gekeken naar wat er al 
is en wat als basis zou kunnen dienen, zowel lokaal, regionaal als nationaal.' 
Voorbeelden hiervan zijn de Almelose wijkgerichte toegang tot sociaal domein, de Almelose 
doorbraakmethode voor multiproblem huishoudens en de maatregelen uit het Schuldenlab Almelo. 

Samengevat zetten we in onze aanpak in op: 
a. Terugdringen instroom (minder mensen aan de voordeur van de opvang) 
b. Versnellen en verbeteren doorstroom (korter in de opvang met een persoongerichte begeleiding) 
c. Toename uitstroom (de achterdeur van de opvang staat open) 

Dat alles heeft geleid tot een zestal integrale oplossingen die we in 2020 willen implementeren: 
1. Regisseur MO: één aanspreekpunt in de keten 
2. Mobility Mentoring: een andere kijk en benadering van mensen met problemen 
3. Goede overdracht: samenwerkingsafspraken om de tijd in de opvang verder te verkorten 
4. Alternatieve bewindvoering: ondersteuning op maat met een leercomponent 
5. Versnelfonds: kleine investeringen om hogere kosten te besparen 
6. Casuïstiektafel: oplossingen voor waar de systeemwereld het laat afweten 

Naast deze oplossingen draaien in Almelo een aantal experimenten, vooral om de beweging van 
dure zorg naar het voorliggend veld in te zetten en erger te voorkomen: 
- laagdrempelige inloopplekken in aandachtswijken in de stad 
- integrale bemoeizorg 
- zelfregiecentrum 
- zinvolle daginvulling/talentontwikkeling in algemene voorzieningen. 

Elk experiment kent een doorlooptijd tot in 2020. Duidelijk is al dat ze effectief zijn en tot 
kostenbesparing leiden. We willen daarom de experimenten borgen in de sociale infrastructuur in 
Almelo. Voor deze borging doen de uitvoerend organisaties van elk experiment in 2020 een voorstel. 

Sturen op effecten: Doel Inspanningen Netwerk (DIN)  
De hele aanpak van dak- en thuisloosheid in Almelo is gericht op het bereiken van de gewenste 
effecten. Dus niet de oplossingen/interventies staan centraal. Wel de vraag of de interventie 
bijdraagt aan het doel. We willen niet alleen die bijdrage in beeld hebben, we willen er ook op 
sturen. Daarom hebben we in het begin van het project een doel inspanningen netwerk gemaakt 
met alle ketenpartners. Daarin hebben we mogelijke interventies vertaald in benodigde resultaten 
en in verwachte effecten en vervolgens gekoppeld aan de doelen. 
Dat leverde twee zaken op: aanscherping van de uit te werken activiteiten en duidelijke indicatoren 
waarop we kunnen volgen of we de juiste dingen doen en op koers zitten (monitoring en bijsturing). 

Vervolgens is de DIN uitgewerkt in een indicatorentabel en vragenlijsten voor cliënten en 
professionals voor de nul- en éénmeting van de oplossingen. Dit is onze kwantitatieve en 

3  Daarnaast hebben we in de centrumregio Almelo al jaren een doorlopende aanpak voor 'mensen op straat', 
zoals we onze daklozen noemen. Kern is opvang en inloop en zinvolle daginvulling met maaltijden en 
talentontwikkeling en openingstijden die op elkaar aansluiten. Succesfactor is dat een netwerk van 
professionals (bemoeizorgers, wijkcoaches, jongerenwerkers, wijkagenten, preventiewerkers, zorgbegeleiders) 
direct samenwerken als er signalen zijn van overlast en mensen op straat. De overlast op straat is daardoor 
sterk gereduceerd. Een andere voorziening is KamerRaad voor thuisloze jongeren gericht op het behalen van 
een startkwalificatie. Deze voorkomt doorzakken van kwetsbare jongvolwassenen naar de opvang. 
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kwalitatieve peilstok: hoe stonden we ervoor, voordat de oplossingen er waren en nadat we ze als 
maatregelen toepassen. 

Deze systematische werkwijze leidt er toe dat we koers houden op de beoogde doelen en effecten. 
Het geeft ons vertrouwen dat we deze gaan bereiken. Tevens helpt het ons om de voortgang van het 
project en na implementatie van de maatregelen de resultaten te meten. Ook kunnen we de 
bestuurders van de ketenpartners meenemen in het proces en in positie brengen als (bij)sturing 
nodig is en helpen verantwoording af te leggen. 

Monitoring 
We monitoren zowel op output als outcome om te volgen of dit alles leidt tot de beoogde doelen en 
tussentijds bij te sturen. Het eerste effect was dat professionals elkaar sneller weten te vinden en 
een completer inzicht hebben in het beschikbare aanbod. 

De effecten maken we vooraf inzichtelijk en blijven we volgen via effectenkaarten. Deze geven per 
maatregel een kosten-batenberekening ('kassabonnetjes') voor een aantal representatieve 
casussen. Op basis daarvan krijgen we de maatschappelijke businesscase van onze aanpak in beeld 
door het aggregeren van de individuele 'kassabonnetjes' 

Uitgewerkte oplossingen 

Hieronder beschrijven we de kern van elke uitgewerkte oplossing. Daarbij vermelden we het 
verwachte effect, hoe draagt het bij aan de doelen. En beantwoorden we de vraag: Wat is nodig om 
het te implementeren? 

Oplossing 1: Regisseur maatschappelijke opvang 

Geïnspireerd door de Almelose wijkgerichte toegang tot sociaal domein hebben we in regionaal 
verband gezocht naar versterking van de regierol. Er is behoefte aan één persoon die de regie heeft 
en zorgdraagt voor een soepele samenwerking in de keten rondom een cliënt. Dat is waar de 
Regisseur Maatschappelijke Opvang (MO) voor zorgt. 
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Uitgangspunten hierbij zijn: 
1. De Regisseur MO is een rol en geen functie. De organisatie die het intensiefste contact heeft met 
een cliënt, levert de Regisseur MO; 
2. Het moet voor iedereen te allen tijde duidelijk zijn wie de Regisseur MO is en hoe deze te 
bereiken; 
3. Er is een Regisseur MO, bij dreigende dak- en thuisloosheid, in de opvang en na uitstroom; 
4. De Regisseur MO is een daadkrachtige persoon die in staat is om partijen in beweging te krijgen 
en brede kennis heeft van de sociale kaart; 
5. De Regisseur MO heeft een vertrouwensrelatie met de cliënt. 

Met de Regisseur MO beogen we de volgende effecten: 
• Tijdig de juiste ondersteuning, geen onnodige wachttijden; 
• Betere samenwerking in de keten; 
• Professionals weten wie bij een cliënt betrokken zijn; 
• Snellere doorstroom naar regulier wonen; 
• Minder kans op terugval. 

De planning is om begin 2020 te starten met een pilot. Een kleine groep cliënten krijgt een Regisseur 
MO toegewezen. Op basis van de ervaringen wordt in 2020 opgeschaald naar de hele keten. 

Oplossing 2: Mobility Mentoring  

Mobility Mentoring is een aanpak die gebaseerd is op de hersenwetenschap. Het biedt handvatten 
hoe mensen met o.a. schulden te bejegenen. De methodiek bestaat uit vier pijlers: 
1. Coaching om besluitvorming en veerkracht te verbeteren; 
2. De Brug naar Zelfredzaamheid die helpt bij het stellen en behalen van doelen op alle 
levensdomeinen; 
3. Doel-actieplannen die helpen om telkens kleine stapjes te zetten naar het doel; 
4. Waardering (materieel en immaterieel). 

Een aantal aanbieders gebruikt al Mobility Mentoring of een aanverwante methodiek. Het doel is om 
alle betrokkenen in de MO keten bewust te maken van het gedachtegoed van Mobility Mentoring en 
de principes in de integrale werkwijze te verankeren. Dat vraagt ook om een zelfde taal. 

Met Mobility Mentoring beogen we de volgende effecten: 
• • Betere aansluiting bij mogelijkheden cliënt; 
• • Meer regie bij de cliënt; 
• • Rust in het hoofd; 
• • Herstel van vertrouwen in eigen kunnen; 
• • Snellere doorstroom naar regulier wonen. 

In samenwerking met Platform 31 is er 30 januari 2020 de eerste informatiebijeenkomst voor 
betrokkenen in de keten. Van daaruit worden vervolgstappen gezet. 

Oplossing 3: Goede overdracht/regionale uitstroom MO 

Een goede overdracht omvat zowel procesafspraken als afspraken over de onderlinge informatie-
uitwisseling. Voor beschermd wonen (BW) zijn onder leiding van het Cimot (regionaal 
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indicatieorgaan BW) al regionaal afspraken gemaakt over uitstroom BW. Die afspraken dienen als 
basis voor afspraken tussen aanbieders en corporaties voor de MO. 

Uitgangspunten hierbij zijn: 
• Om te komen tot een snellere uitstroom, zullen werken aan het herstel en zoeken naar geschikte 
huisvesting zoveel mogelijk parallel lopen; 
• Zorgaanbieder, gemeente en woningcorporatie hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
(na uitstroom); 
• Ontzorgen (ontstressen) van de cliënt bij zoeken van woonruimte. 

De ambitie is om te komen tot regionale afspraken. 

De volgende concrete resultaten willen we opleveren: 
• Overdrachtsdocument tussen zorgaanbieders en woning-corporaties; 
• Procesafspraken tussen zorgaanbieders, woning-corporaties en gemeente; 
• Afspraken over het aantal woningen per jaar incl. criteria; 

• Commitment van alle partijen. 

Met een goede overdracht beogen we de volgende effecten: 
• Snellere doorstroom naar regulier wonen; 

• Betere samenwerking in de keten; 

• Betere match tussen wensen cliënt en aanbod; 
• Betere spreiding van cliënten in de stad en over de regiogemeenten; 
• Rust bij de cliënt. 

Eind 2019 is gestart met het overnemen van enkele afspraken van Uitstroom BW voor MO. In het 
eerste kwartaal 2020 vertalen partijen de uitkomsten naar regionale afspraken over het proces en 
de voorwaarden van de uitstroom uit MO. Deze komen onder andere in de prestatieafspraken met 
alle Twentse woningcorporaties. 

Oplossing 4: Alternatieve bewindvoering 

Alternatieve bewindvoering is de werktitel voor een product dat een combinatie is van 
bewindvoering met een leercomponent en dat maatwerk kan bieden afhankelijk van de situatie. 
Alternatieve bewindvoering moet het gat dichten tussen bewindvoering en ondersteuning door 
vrijwilligers. 

Kenmerken hiervan zijn: 
1. Vrijwillige, maar niet vrijblijvende, deelname; • 
2. Het bestaat uit verschillende componenten die op maat worden in gezet: 

- Budgetbeheer; 
Schuldsanering; 

— Gefaseerd duurzaam leren omgaan met geld; 
— Aanspreekpunt voor financiële vragen. 

3. Op maat naar behoefte van de cliënt: zwaar in het begin en licht aan het eind. Met mogelijkheid 
om tussentijds op- of af te schalen; 
4. Iedereen in de MO met schulden heeft een vorm van schuldhulpverlening; 
5. Alternatieve bewindvoering kan starten bij een verhoogd risico op dak- en thuisloosheid en gaat 
(naar behoefte) door nadat iemand uit de MO is uitgestroomd. 
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Met alternatieve bewindvoering beogen we de volgende effecten: 
• Snellere stabilisatie van financiën; 
• Schulden worden opgelost; 
• Rust in het hoofd van de cliënt; 
• Cliënt kan duurzaam zelf omgaan met geld; 
• Snellere doorstroom naar regulier wonen; 
• Beter passende schuldhulpverlening met een kortere doorlooptijd; 

• Minder terugval; 
• Kostenbesparing. 

De planning is om begin 2020 in nauwe samenwerking met het Schuldenlab Almelo te starten met 
een pilot. Het Schuldenlab Almelo werkt aan oplossingen voor mensen met schulden en het 
voorkomen daarvan. Onze ideeën passen daar naadloos in. We willen zo veel mogelijk gebruik 
maken van bestaande producten, zoals Budgetbeheer of BudgetZorg van de Stadsbank Oost 
Nederland. 

Oplossing 5: Versnelfonds 

Het versnelfonds kan worden ingezet als laatste optie, wanneer voorliggende voorzieningen geen 
optie (meer) zijn. In dat geval kan het fonds een gift, lening of voorschot verstrekken tot een 
maximum van € 1.000,-. Criteria waaraan een aanvraag moet voldoen zijn: 
1. Voorkomen: geen of minder lang een beroep op de maatschappelijke opvang; 
2. Herkomst: de cliënten moeten komen uit het werkgebied van de centrumgemeente Almelo; 
3. Kosten-baten: de injectie moet in verhouding staan tot de verwachte besparing aan 
maatschappelijke kosten; 
4. Schulden: bij schulden moet een schuldhulpverlener betrokken zijn en schulden tot een minimum 
teruggedrongen zijn. 

Omdat het versnelfonds ook bedoeld is om erger te voorkomen, worden aanvragen binnen 24 uur 
beoordeeld. 
Stichting Urgente Noden (SUN) Twente heeft al een product dat sterk op het Versnelfonds lijkt. 
Implementatie zal daarom samen met SUN plaatsvinden. 

Met het Versnelfonds beogen we de volgende effecten: 
• Doorbreken van vastgelopen situaties; 
• Voorkomen van erger; 
• Snellere doorstroom naar regulier wonen; 
• Voorkomen van dak- of thuisloosheid; 
• Verkorten duur van uitkering; 
• Verlaging van maatschappelijke kosten; 
• Betere bekendheid en benutting SUN Twente. 

Oplossing 6: Casuïstiektafel 

Dit is een groep professionals die voor complexe gevallen oplossingen regelt. 
Kenmerken van de casuïstiektafel zijn: 
• Een klein kernteam vormt de basis, met een vaste samenstelling uit meerdere organisaties; 
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• Er wordt altijd een oplossing gevonden; 
• Afhankelijk van de casuïstiek kan kunnen ook andere deskundigen uitgenodigd worden; 
• De casuïstiektafel doet alleen de complexe gevallen; 
• Leden van de casuïstiektafel kenmerken zich door hun: 

— daadkracht; 
— creativiteit; 
— brede kennis; 
— netwerk in het veld. 

• De casuïstiektafel heeft het mandaat om creatieve oplossingen te vinden en in te zetten; 
• De casuïstiektafel werkt zowel preventief als curatief. 

Knelpunten die vaker voorkomen worden teruggekoppeld naar de stuurgroep om structureel op te 
lossen. 

Met de casuïstiektafel bereiken we de volgende effecten: 
• Afname schrijnende gevallen; 
• Versnellen oplossingen voor complexe casussen; 
• Structurele oplossingen voor problemen die vaker voorkomen; 
• Betere samenwerking in de keten. 

De casuïstiektafel zoekt aansluiting bij bestaande structuren zoals MDO's die mogelijk als 
voorportaal van de casuïstiektafel fungeren. 
De gemeente Almelo werkt al met de 'Doorbraakmethode', daarin pakt de gemeente alle casussen 
MO op. In de overige regiogemeenten onderzoeken we of we lastige casuïstiek ook via een 
casuïstiektafel — al dan niet via de doorbraakmethode — kunnen doorbreken. 

Benodigde impuls: extra investeringen 

De kosten gaan voor de baat uit. Dat is ook ons devies. Zo hebben we geïnvesteerd in het project 
Integrale Ketenaanpak maatschappelijke opvang Almelo. We zien dat we al heel ver zijn, maar leren 
ook dat er nog veel moet gebeuren. Met projecten als de onze zijn in Nederland nog weinig 
ervaringen wat het lastig maakt om een dergelijk project vooraf strak te begroten. Omwille van de 
kwaliteit van de oplossingen en het draagvlak zijn werkgroepen geformeerd met 
vertegenwoordigers uit de hele keten. Wat het lastig maakt is dat zij dit moeten combineren met 
hun reguliere werk en beperkt tijd hebben. Dat betekent dat zij vanuit het project meer (externe) 
ondersteuning nodig is dan vooraf voorzien wat druk zet op het projectbudget. 
Om te zorgen dat we ook echt de koers kunnen houden en we ook duurzaam maatschappelijke 
effecten bereiken, zijn aanvullend een aantal extra investeringen nodig. Deze staan hieronder 
beschreven. 

1. Effectenkaarten en maatschappelijke kosten batenanalyse:  
Voor elke maatregel willen we in kaart brengen wat de kosten zijn en wat de baten zijn. Per casus en 
geaggregeerd naar de gehele populatie. We gebruiken hiervoor de methodiek van de 
effectencalculator. Op dit moment merken we dat een goede maatschappelijke kosten baten 
analyse en het opstellen van een businesscase per maatregel veel tijd kost van de betrokken 
partners. De aanzet voor de effectenkaarten financieren we vanuit het project IKA Almelo. Voor het 
ontwikkelen van de maatschappelijke kosten batenanalyse is een extra bedrag nodig van € 20.000,-. 
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2. Doorontwikkelen van de monitoring en doorvertaling naar een structurele monitor:  
Onderdeel van het project is meten en weten en op basis daarvan monitoren en sturen. De basis 
daarvoor is ontwikkeld zoals hierboven beschreven (DIN, indicatoren, nulmeting, éénmeting). We 
willen dit echter ook na afloop van het project in september 2020 blijven monitoren. De tool 
daarvoor is een dashboard in het programma Power BI. We hebben de basis hiervan ontwikkeld, 
maar de doorontwikkeling naar een structureel dashboard zit niet in project. Daarvoor is een extra 
investering nodig. Ingeschatte extra inzet: € 25.000. 

3. Pilot met alternatieve bewindvoering:  
Om te experimenteren met alternatieve bewindvoering willen we 20 casussen op die wijze 
behandelen. Daarvoor is de inzet van gedegen instrumenten nodig. We denken aan een product van 
de Stadsbank Oost Nederland (Budgetzorg). 
Dit product kost €90,- per cliënt per maand en heeft een looptijd van 48 maanden. Deze trajecten 
lopen langer dan het project, maar we moeten ons hieraan wel committeren. Tegelijkertijd besparen 
we op reguliere bewindvoering. De extra inzet zit niet in de begroting van het project en vraag om 
een extra investering. Ingeschatte extra kosten: € 35.000. 

4. Doorontwikkeling van de integrale aanpak bemoeizorg:  
We kennen al een aantal jaren een integraal team van bemoeizorgers. Professionals van 
Maatschappelijke Werk, de verslavingszorg, de GGZ-instelling en de Jeugdzorg vormen een team dat 
samen op zorgmijders af gaat en hen probeert in zorg- of hulpverlening te krijgen. Deze aanpak is 
succesvol, omdat het erger voorkomt (mensen hebben vaak nog een thuis) en omdat we hierdoor 
dreigend dak- en thuislozen in beeld hebben. We werken in Almelo naar een wijkgerichte toegang 
tot sociale voorzieningen en willen daar de aanpak bemoeizorg in verankeren. Tevens streven we 
naar een regionale inzet van dit integrale team. Dit betekent een veranderopgave die op termijn 
geld gaat besparen (in de WMO en Jeugdzorg), maar waar een investering nodig is voor 
voorbereiding en implementatie. Voor die investering zijn extra middelen nodig. Ingeschatte extra 
kosten: € 75.000. 

Tot slot  
Het gaat om een meerjarige inzet van beleidsmaatregelen en dus ook van middelen. We verwachten 
duurzame effecten en een beleidsshift, waardoor er besparingen mogelijk zijn, maar tegelijk ook op 
andere punten in de keten investeringen nodig zijn (denk aan preventie in de wijken en gerichte 
nazorg na uitstroom). 
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Doc. 8 

Format extra maatregelen dak- en thuisloosheid 

Beschrijving algemene problematiek in de regio 

Welke concrete belemmeringen ervaart u bij het helpen bij 
de groep daklozen waar we het hier over hebben? 
Omvang doelgroep 

We zien een stijging van het aantal dak- en thuislozen die zich melden voor opvang. Er zijn onvoldoende 
uitstroommogelijkheden waardoor de nachtopvang vol blijft zitten en er dak- en thuislozen verblijven die het 

reguliere traject hebben doorlopen maar niet kunnen uitstromen. Hierdoor is het voor nieuwe daklozen niet mogelijk 
te verblijven in de nachtopvang. 

Onvoldoende middelen en tekort aan woningen/huisvesting. 

Geschatte aantal 

Geschatte aantal dak- en thuislozen in uw regio op 
peildatum 1 december 2019? 

Op dit moment registreren we als regio Flevoland niet het aantal mensen dat zich meldt bij de nachtopvang. 
Wanneer iemand de opvang in komt wordt er geregistreerd. We hebben hier dus geen recente cijfers van. In 2016 
waren er in totaal 819 feitelijke geregistreerde daklozen 

Waarvan 18-27 jaar 
Tot en met november 2019 waren er in Flevoland 181 jongeren tot 27 jaar geregistreerd als dak- of thuisloos. Dit op 
basis van verstrekte briefadressen. 

Waarvan 28 jaar en ouder 

Beschrijving van de doelgroep op andere relevante punten 
(denk aan geslacht, GGZ problematiek, 
verslavingsproblematiek, detentieverleden, enz.) 

Dit wordt op dit moment niet geregistreerd 
De doelgroep is wisselend. 
Over het algemeen zijn het 
vaker mannen dan vrouwen 
en ook bij de groep jongeren 
zien we een stijging. Al deze 
mensen hebben hun eigen 
problemen. Dit kan een 
verslaving zijn, schulden, 
psychische problemen etc. 
Veelal is sprake van 
multiproblematiek. Bij 
jongeren zien we dat er vaak 
een verleden in de Jeugdzorg 

Doelgroep en zorgbehoefte Geschatte aantal 



Als we kijken naar de uitstroom in 2017 hadden 69 personen behoefte aan zelfstandig wonen en 108 personen 
behoefte aan zelfstandig wonen met lichte begeleiding. 

15 personen hadden in 2017 behoefte aan begeleid wonen. 

26 personen hadden in 2017 behoefte aan BW 

De uitstroom in 2017 is niet 
representatief voor de totale 
woonopgave omdat de MO 
vaak vol zit zegt het niets 
over het daadwerkelijke 
aantal mensen dat 
MO/huisvesting na de MO 
nodig heeft. 

Daarnaast komt een klein 
deel in detentie of er is 
sprake van een klinische 
opname. Ook is zo'n 28% 
vertrokken met onbekende 
bestemming. 

Geschatte aantal 

We hebben alleen cijfers zoals als hierboven bij de zorgbehoefte is beschreven. 

Toelichting 
Naast een woonbehoefte heeft de doelgroep vaak ondersteuning nodig bij het aanpaken van schulden en het vinden 

van een da•bestedin•. Daarnaast wordt er mewerkt aan hun verslavin• of Ps cische problemen. 

Problematiek die leidt tot voornamelijk een 
huisvestingsvraag. Behoefte aan zelfstandig wonen in een 
zelfstandige of onzelfstandige woonruimte met een lichte 
vorm van be eleidin•. 
Problematiek die leidt tot behoefte aan zelfstandig wonen 
in een zelfstandige of onzelfstandige woonruimte met 
intensieve be.eleidin• of specifieke woonvorm. 
Ernstige problematiek, zeer beperkte mate van 
zelfstandigheid die leidt tot behoefte aan beschermd 
wonen. 

Heeft u beelc 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) - 
bes eleid wonen. 
Behoefte aan zelfstandig wonen in een geclusterde 
woonvorm in een zelfstandi•e woonruimte 
Behoefte aan plekken voor beschermd wonen (24-uurs 
verblrf 
Overige beh 'aften 
Overige behoeften van de doelgroep, bijvoorbeeld t.a.v. 
het aanpakken van schulden 

oefichting 

Welke doelstelling wilt u met de huidige aanpak realiseren? 

Welke doelstellingen wilt u met de extra maatregelen gaan 
realiseren? 

Minder instroom in de maatschappelijke opvang. Voldoende begeleiding tijdens de opvang en zorgen voor 
uitstroommogelijkheden.  

Dit zijn dezelfde doelstellingen maar door een tekort aan middelen kunnen we dit niet verder ontwikkelen. 

Integraliteit Toelichting 



Wat is uw planning voor de jaren 2020 en 2021? Zie plan van aanpak. 

rantwoorc.; lijkheidsverdeling 
Wat is de verantwoordelijkheidsverdeling per maatregel? 
Wie doet wat? 

I ceiici,,ting 
Verwantwoordelijk zijn de 

gemeenten in samenwerking 
met de zorgaanbieders en de 

woninabouwcomoraties. 

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

Huidige uitgeven 

€ 5.172.000 € 7.144.000 € 7.205.000 

Welke afspraken 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 continntregelinci.  
Welke afspraken heeft u met andere relevante partijen 
gemaakt?  
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 maatregelen, incl. beoogd resultaat (hoeveel dak- 
en thuislozen denkt u hiermee te helpen). 
C,ewenste 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? 

Op dit moment doen we als regio Flevoland mee aan het actieprogramma Weer Thuis. Door het opstellen van een 
convenant hopen we gezamenlijke afspraken te kunnen maken met de zorgaanbieders en woningbouwcorporaties 
over aantallen etc. 

Zie hierboven, hier worden ook de zorgaanbieders bij betrokken. Daarnaast voeren de zorgaanbieders (o.a. het 
Leger des Heils, Kwintes en IrisZorg) de maatschappelijke opvang uit en wordt de instroom en uitstroom  

De zorgaanbieders ontvangen van de regio een subsidie om al deze facetten uit te voeren. Bij het opstellen van een 
zorgplan van een cliënt wordt er gekeken wat cliënt nodig heeft en aan moet werken. Hier worden soms ook 
ervaringsdeskundigen ingezet. 

Met de huidige maatregelen helpen we vooral de cliënten die verblijven in de nachtopvang. 

Met de aanvullende maatregelen hopen we ook meer aan preventie te kunnen doen en te zorgen voor een 
langdurige uitstroom. 

Met preventie, zoals ambnulante woonbegeleiding worden mensen geholpen die nog niet in de opvang verblijven. 
Door onderzoek te doen naar andere vormen van opvang willen we meer inzetten op wonen met begeleiding. 

Voldoende middelen en mogelijkheden voor cliënten om uit te kunnen stromen (huisvesting). 



* 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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Beste 

Hierbij stuur ik je het plan van aanpak van de regio Flevoland en de cijfers. Zoals eerder 
aangegeven blijft het lastig om de juiste cijfers te vinden dit o.a. door de manier waarop we 
registeren. Ik heb helaas niet kunnen uitzoeken hoe het zit met de budgetten BW (ik kwam er te 
laat achter dat dit ook nodig was). Dit zou ik nog kunnen doen als dit wenselijk is? Als je nog 
vragen of opmerkingen hebt naar aanleiding van de documenten dan hoor ik dat graag. Veel 
succes! 

Met vriendelijke groet, 

Beleidsadviseur Maatschappelijke Opvang/ GGZ 

Gemeente Almere I Afdeling Zorg & Welzijn Team Veilig en Onderdak 	 Palmere.n1 
06- 

Ei 

—J 

www.almere.n11 info@almere.nl  
tel. 14 036 1 proclaimer 

Postbus 200 1 1300 AE Almere 
Stadhuisplein 1 11315 HR Almere 
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Inleiding 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft aan gemeenten gevraagd te komen met een 
plan van aanpak met extra maatregelen om het aantal dak- en thuislozen in de regio terug te dringen. In dit plan 
van aanpak worden deze extra maatregelen beschreven en een schatting van de kosten gemaakt. Dit plan van 
aanpak gaat over het jaar 2020. In 2021 zullen we weer een verzoek doen voor extra budget. 

Als regio Flevoland zijn we bezig met de ontwikkeling van het zorglandschap Wmo (maatschappelijke opvang en 
beschermd wonen). Het gaat om de zorg en ondersteuning aan zeer kwetsbare inwoners met ernstige 
psychische problemen. Hierin zijn een aantal doelen geformuleerd: 

Versterking draagkracht en draagvlak wijken, zodat inwoners zich er welkom voelen; 
Huisvesting en beschikbaarheid van voldoende woningen; 
Intensivering van een gedifferentieerd en gespreid aanbod van ambulante en (hoog)specialistische zorg 
en ondersteuning; 
Transformatie binnen de beschikbare budgetten; 
Cliëntondersteuning, ervaringsdeskundigheid en betrokkenheid van de omgeving. 

Het regionaal kader zorglandschap zal begin dit jaar worden vastgesteld. 

Wij vinden het als regio belangrijk passende ondersteuning te bieden aan dak- en thuislozen. We zien de 
afgelopen jaren echter elk jaar een stijging van het aantal dak- en thuislozen maar hebben hier geen 
compensatie voor gekregen. De afgelopen jaren is er in de regio Flevoland daardoor meer geld uitgegeven aan 
de maatschappelijke opvang dan wat er door het Rijk beschikbaar werd gesteld. Met de extra middelen die nu 
mogelijk vrijkomen in 2020 en 2021 kunnen we deze extra maatregelen voortzetten en nieuwe maatregelen 
nemen om dak- en thuisloosheid terug te dringen. We hopen met de vrijkomende middelen nog meer te kunnen 
doen voor de doelgroep dak- en thuislozen in de regio Flevoland. Net  zoals we nu bezig zijn met het 
actieprogramma terugdringen daklozenjongeren. Almere (en regio Flevoland) is één van de 14 pilot gemeenten 
die zich inzetten voor het 100% terugdringen van dak- en thuisloze jongeren. Naast onze inzet om de aanpak te 
verbeteren en belemmeringen in de uitvoering weg te nemen, zoals werken met toekomstplannen, uitschrijving 
uit het BRP, ontheffing van de kostendelersnorm en een pilot rond het overnemen van schulden, is met name de 
beperkte opvangcapaciteit specifiek voor jongeren een probleem. Daar'door is opvang in de jongerenopvang 
vaak niet mogelijk, waardoor zij noodgedwongen in de reguliere nachtopvang terechtkomen of gaan 
bankhoppen en uit het zicht van de hulpverlening verdwijnen. Op dit moment zijn er in Flevoland 6 plekken 
noodopvang specifiek voor jongeren. Dit aantal is volstrekt onvoldoende ten opzichte van het geschatte aantal 
dak- en thuisloze jongeren. In principe wordt toegewerkt naar uitstroom na 13 weken. Door het ontbreken van 
passende huisvesting wordt deze termijn niet altijd gehaald. Dit geldt ook voor de, volwassenen in de 
nachtopvang. 

Het is voor ons niet wenselijk om de ingezette acties na twee jaar weer te beëindigen. Op deze manier kan er 
geen structurele oplossing komen voor het terugdringen van dak- en thuisloosheid. We doen daarom de oproep 
om niet tijdelijk geld vrij te maken maar dit structureel te doen zodat er ook echt stappen kunnen worden gezet. 

Er is gevraagd om randvoorwaarden in het plan van aanpak op te nemen. De belangrijkste randvoorwaarden zijn 
voldoende budget om de maatregelen tot uitvoer te kunnen brengen en voldoende woningen. Met dit laatste 
zijn we bezig met het actieprogramma 'Weer Thuis'. Het is nog onduidelijk wat dit exact zal opleveren. Ook zal er 
nog afstemming moeten plaatsvinden met onder andere de zorgaanbieders, de GGD, woningcorporaties, 
cliëntenorganisaties en afdelingen binnen de gemeenten om de extra maatregelen uit te voeren. 



Reeds ingezette maatregelen voor het terugdringen van dak- en thuisloosheid 

De afgelopen jaren zijn er in Flevoland maatregelen genomen om de maatschappelijke opvang te verbeteren en 
dak- en thuisloosheid tegen te gaan. De decentralisatie uitkering is de afgelopen jaren niet toegenomen terwijl 
het wel nodig is om te blijven investeren. Onderstaande maatregelen zijn de afgelopen jaren ingezet en 
gefinancierd vanuit andere financieringsstromen. De mogelijkheden voor andere vormen van financiering is vaak 
incidenteel terwijl de ondersteuning wel structureel nodig is. Dit is een onwenselijke situatie en de reden 
waarom deze maatregelen in deze aanvraag opgenomen zijn. 

1. Toegang maatschappelijke opvang 
De afgelopen jaren is de opvangcapaciteit uitgebreid. Dit heeft geleid tot extra werkzaamheden met 
betrekking tot screening van nieuwe cliënten, monitoring en controle bij de GGD. Ook het toetsen van 
de landelijke toegankelijkheid zorgt voor extra werk. De uitbreiding van de opvangcapaciteit blijft 
bestaan waardoor er extra geld nodig is om de werkzaamheden van de GGD goed te blijven uitvoeren. 

Maatregel Benodigd budget 
Extra werkzaamheden toegang MO  €50.000,- 

2. Straatdokter OGGZ 
In de regio bestaat nog geen specifieke "straatdokter" voor dak- en thuisloze zorgmijders die vaak op 
straat leven. Deze sociaal medische zorg wordt nu gemist. Hierbij gaat het om een pilot voor de inzet 
van medici (huisartsen zowel als psychiaters) en ondersteuning vanuit de ambulante psychiatrie voor de 
(soms onverzekerde) doelgroep van de OGGZ. De komende periode wordt gebruikt om te 
inventariseren of er afspraken gemaakt kunnen worden met zorgverzekeraars over de financiering. 

Maatregel 
	

Benodigd budget 
Straatdokter OGGZ 
	

€140.000,- 

3. Verwarde personen 
Voor het uitvoeringsplan 'Sluitende aanpak personen met verward gedrag', dat in 2018 en 2019 liep, 
waren incidentele middelen beschikbaar gesteld, aangevuld met (incidentele) subsidie vanuit Zonmw. 
Van een aantal van de deelprojecten is voortzetting wenselijk. Het gaat hierbij om noodbedden (€ 
30.000) die beschikbaar worden gesteld als er geen alternatief beschikbaar is, maar wel opvang 
noodzakelijk. Daarnaast willen we de peergroup-support voortzetten (€ 34.000). Deze is opgezet met 
ervaringsdeskundigen. Als derde betreft het crisiskaarten. Er is in 2018 en 2019 veel inzet gepleegd om 
cliënten te werven een kaart te laten maken, en om consulenten hiervoor aan te trekken en te scholen. 
Met deze middelen in 2020 (€ 30.000) kunnen deze inspanningen omgezet worden in nieuwe 
cliëntkaarten. Ook in het kader van de Wet verplichte ggz zijn dit welkome instrumenten voor mensen 
met een (psychische) kwetsbaarheid om zich te kunnen laten horen. 

Maatregel 
	

Benodigd budget 
Verwarde personen 	 €94.000,- 

4. Crisisopvang gezinnen en begeleiding 
De vraag naar gezinsopvang is onverminderd hoog. De 11 woningen in de regio voor opvang van 
gezinnen is te laag. Gezinnen staan op straat terwijl gemeenten wel opvang moet bieden op grond van 
de WMO 2015. We willen daarom het aantal woningen voor opvang voor gezinnen uitbreiden van 11 
naar 20 woningen. De kosten bedragen €15.000,- per woning per jaar. 

Maatregel Benodigd budget 
€135.000,- Extra woningen voor gezinsopvang 

5. 	Uitbreiding bed plekken Leger des Heils 
Er is een tekort aan opvangplekken, daarom is de nachtopvang uitgebreid met 19 plekken. We zien dat 
deze uitbreiding op dit moment nodig is omdat de uitstroom niet goed loopt door het tekort aan 



Maatregel 
Uitbreiding opvangplekken in de nachtopvang 

Benodigd budget 
€530.000,- 

geschikte huisvesting. In de toekomst hopen we dat de doorstroom verbeterd en we deze uitbreiding 
weer kunnen verminderen. 

6. Winteropvang 
In de winter worden er 10 extra plekken gerealiseerd om extra cliënten te kunnen opvangen. Daarnaast 
is er bij aanhoudende kou een winterkouderegeling van toepassing voor 20 extra plekken. De 
winteropvang wordt uitgevoerd door het Leger des Heils. Op dit moment kunnen we dit bedrag voor 
de winteropvang en de winterkoudeopvang niet financieren uit de middelen die we ontvangen vanuit 
het Rijk voor de maatschappelijke opvang. 

Maatregel 
	

Benodigd budget 
Realiseren van de winteropvang 	 €277.000,- 



Nieuwe extra maatregelen voor het terugdringen van dak- en thuisloosheid 

Nieuwe maatregelen blijven nodig om de maatschappelijke opvang te blijven doorontwikkelen en te innoveren. 
Ook is blijvende aandacht voor preventie nodig omdat we zien dat het aantal dak- en thuislozen blijft groeien in 
Flevoland. 

7. 	Onderzoek doen naar nieuwe manieren van (uitstoom uit de) maatschappelijke opvang 
• Onder de pannen 
• Housing First 
• Kleinschalige woningen die onder de aftoppingsgrens vallen 
• Werken met één centrale toegang 
• Kostendelersnorm 
• Instrumenten woningbouw aanpak dakloosheid 
• Etc. 
Als regio zijn we aan het kijken naar andere manieren van (uitstroom uit de) maatschappelijke opvang. 
We doen inspiratie op uit andere regio's en kijken naar hun ervaringen. Dit onderzoek zal dit jaar 
plaatsvinden. In 2021 willen we extra budget aanvragen om dit uit te voeren. 

Maatregel Benodigd budget 
Inzetten op andere manieren van MO  €20.000,-, vervolgaanvraag volgt in 2021 

8. 	Preventie / outreachend werken 
Er heeft een sessie plaatsgevonden met als thema vernieuwing in de maatschappelijke opvang, 
georganiseerd in opdracht van het ministerie, waarin we het hebben gehad over preventie. Tijdens deze 
sessie waren gemeenten, zorgaanbieders en de GGD aanwezig. Als regio willen we meer inzetten op 
preventie en ambulante begeleiding. Op dit moment zit de nachtopvang in de regio vol. Vaak kunnen 
mensen die zich melden bij de maatschappelijke opvang nog tijdelijk bij familie of vrienden terecht. Zij 
hebben vaak problemen met schulden, verslaving, huisvesting etc. Deze mensen moeten direct hulp 
krijgen en niet pas wanneer ze zich melden bij de maatschappelijke opvang en ze daadwerkelijk op 
straat staan. We hebben al ambulante begeleiding/ outreachend werk maar hier moet extra op worden 
ingezet om de toestroom te verminderen. Hierbij is het ook van belang dat zorg- en 
ondersteuningspartijen in de regio elkaar kennen zodat er goed kan worden doorverwezen. 

Maatregel Benodigd budget 
Meer ambulant/ outreachend werken  €100.000,- 

9. Optimalieren toegang maatschappelijke opvang 
In 2019 hebben verschillende sessies plaatsgevonden met zorgaanbieders en de centrale toegang 
(GGD) om het instroomproces maatschappelijke opvang te optimaliseren. Hier zijn een aantal acties 
uitgekomen welke verder moeten worden uitgewerkt. Hierbij valt te denken aan het werken met een 
standaard vragenlijst om de landelijke toegankelijkheid te bepalen, te werken met een vooropvang en 
een maatwerkopvang, te monitoren op maat en te werken met een aanmeldlijst. Het optimaliseren van 
dit proces zorgt voor extra inzet bij de GGD (hier hebben ze al extra budget voor ontvangen) en de 
zorgaanbieders. Zorgaanbieders zullen uitvoeriger intakegesprekken houden, wat zorgt voor een 
uitgebreidere verwerking bij de GGD. Daarnaast zullen we in 2020 verder kijken naar de toegang en 
kijken naar verbeteringen. 

Maatregel 
	

Benodigd budget 
Optimaliseren proces MO 	 +/-€180.000.- 

10. Hotelkosten noodopvang 
Regelmatig plaatsen we gezinnen tijdelijk in hotels omdat zij niet altijd voldoen aan de maatschappelijke 
opvang criteria en dus geen recht hebben op een crisiswoning. Een gezin heeft opdat moment wel hulp 



Maatregel Benodigd budget 
Hotel/ opvang- en begeleidingskosten €60.000,- 

Maatregel Benodigd budget 
Zorg voor kinderen in de opvang Onbekend, aanvraag volgt in 2021 

Maatregel Benodigd budget 
Uitbreiden crisisopvang zwerfjongeren €248.000,- 

en begeleiding nodig. Door inzet van het Leger des Heils proberen we deze gezinnen weer snel 
zelfstandig te laten wonen. 

11. Kinderen in de opvang 
Voor kinderen is het een zeer ingrijpende ervaring als zij samen met (een van) hun ouders in de opvang 
terecht komen. Doorgaans is de aanleiding tot plaatsing al ingrijpend, maar ook het vertrek uit het 
eigen huis en het verblijf in een opvanglocatie heeft een forse impact. Daarnaast staan deze kinderen 
bloot aan veel risicofactoren, met bijkomende risico's voor psychosociale klachten en 
intergenerationele overdracht van problematiek en geweld. In het eindrapport Ontwikkeling 
Normenkader 'kinderen in de opvang' is een set van vier specifieke indicatoren opgenomen met als 
doel de begeleiding van de kinderen zo optimaal mogelijk te maken. Het normenkader schrijft geen 
verplichte werkwijze en inrichting van de werkprocessen voor. Iedere opvangorganisatie kan een eigen 
inrichting en uitvoering hebben. Uitgangspunt van deze indicatoren is een inspanningsverplichting van 
opvangorganisaties om bij te dragen aan het functioneren van goede zorg voor kinderen in de opvang. 
Met de vrouwenopvang worden er al goede stappen gezet op dit gebied. In 2020 willen we samen met 
de maatschappelijke opvang en beschermd wonen aanbieders in gesprek om te bekijken wat op welke 
manier we dit willen vormgeven. Er zal naar verwachting in 2021 extra financiering nodig zijn om de in 
2020 bedachte maatregelen uit te gaan voeren. 

12. Crisisopvang Zwerfjongeren 
In Almere en Lelystad zijn er in totaal 6 plekken crisisopvang zwerfjongeren. Dit is een 
opvangvoorziening in zelfbeheer, waarbij de begeleiding deels wordt gedaan door 
ervaringsdeskundigen. Deze opvang willen we graag uitbreiden met 8 plaatsen. Binnen de huidige 
middelen ontbreekt hiervoor het budget. 



Maatregel Kosten 

Optimaliseren proces MO €180.000,- 

Zorg voor kinderen in de opvang Volgt in 2021 
Uitbreiding jongerenopvang €248.000,- 
Totaal €1.834.000,- 

Extra werkzaamheden toegang MO 
Straatdokter OGGZ 

€50.000,- 
€140.000,- 

Verwarde personen 
Extra woningen voor gezinsopvang 

€94.000,- 
€135.000,- 

Uitbreiding opvangplekken nachtopvang 
Realiseren van de winteropvang 

€530.000,- 
€277.000,- 

Inzetten op andere manieren van MO 
Meer ambulant/ outreachend werken 

€20.000,- 
€100.000,- 

Hotel/opvang- en begeleidingskosten €60.000,- 

Overzicht van het totale aan te vragen budget 
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Huidige inzet 

Achtergrond 

In de regio Amersfoort wordt samengewerkt volgens leidende principes. Belangrijkste hiervan zijn 
weergegeven in o.a. het regionale beleidskader 'Moed moet', Opvang en Bescherming 2018-2019 dat 
eind 2017 door de gemeenteraden in de regio Amersfoort is vastgesteld. Die leidende principes zijn: 

1. De ondersteuningsvraag van de inwoners staat centraal. 
2. De eigen kracht van de inwoners en zijn omgeving is het vertrekpunt van de oplossing. 
3. Groei van zelfredzaamheid en participatie is het doel. 
4. Niemand tussen wal en schip (Wlz, Wmo en Zwv). 
5. Partijen werken vraag- en resultaatgericht. 
6. We doen lokaal wat kan en regionaal waar meerwaarde ontstaat. 

In de regio is het uitgangspunt dat niemand op straat hoeft te slapen. Wij vinden het belangrijk dat 
iedereen die dat nodig heeft opvang krijgt. De focus ligt op zoveel mogelijk voorkomen dat mensen 
van de opvang gebruik hoeven maken. En als mensen er gebruik van maken, dat dit zo kort mogelijk 
nodig is en ze snel naar een passende plek worden begeleid. Tegelijk zien we dat de druk op de 
opvang hoog blijft. De manier waarop we werken aan passende ondersteuning staat beschreven in 
het beleidskader Opvang en bescherming (Moed moet). In het beleidskader worden visie, 
uitgangspunten en doelen omschreven waaraan de komende jaren gewerkt wordt voor opvang en 
bescherming. In het kort komt het erop neer dat meer wordt ingezet op passende ondersteuning 
gericht op groei en versterken van de zelfredzaamheid, participatie en herstel. 

Om aan het uitgangspunt dat niemand op straat hoeft te slapen gevolg te geven, is in 2016 een 
tijdelijke nachtopvanglocatie geopend (Amergaard) in Amersfoort. Deze locatie is destijds geopend 
met een looptijd van een half jaar (overbrugging winterperiode), met de mogelijkheid deze met een 
Y2  jaar te verlengen. Ondertussen is de nachtopvang Amergaard nog steeds open en in juni 2019 is 
besloten deze tot in ieder geval eind 2020 open te houden. 

Eind 2018 is geconstateerd dat op diverse plekken in de opvangketen zich — in termen van instroom, 
doorstroom en uitstroom — nog knelpunten voor doen. Zo was de instroom tot de opvang nog 
steeds hoog. Ook was de door- en uitstroom in de opvang minder groot dan nodig om de druk op de 
opvangcapaciteit te beperken en om de nachtopvang weer te laten functioneren als vangnet. Er 
wordt daarom ingezet op een sluitende aanpak en het realiseren van een ondersteuningscontinum: 
van preventie, signaleren en toeleiden, passende zorg (gericht op herstel, snel op/afschalen tussen 
lichtere en zwaardere zorg), veiligheid en nazorg. 

Omdat de nachtopvang niet wordt gezien als een passende plek om lang te verblijven en te werken 
aan herstel, wordt erop ingezet de sluiting van de tijdelijke nachtopvanglocatie zo mogelijk eerder te 
realiseren. Daartoe is onder andere de opvangorganisatie (Kwintes) een opdracht verstrekt om 
samen met andere partijen maatregelen uit te voeren die het mogelijk maakt Amergaard te sluiten 
(Plan van aanpak dag- en nachtopvang). Daarnaast wordt samen met partijen het programma 
Wonen en zorg en Deltaplan wonen uitgevoerd dat o.a. meer woningen voor deze doelgroep moet 
opleveren. 



Overzicht bestaand beleid/maatregelen 

Deze informatie is grotendeels gebaseerd op wat wij als centrumgemeente weten, met op 
onderdelen input van de regiogemeenten. Een volledig beeld van lopende maatregelen was echter 
niet te maken, ook omdat preventieve maatregelen rond werk, participatie, inkomen, schuldhulp, 
voorkomen huisuitzettingen enz. een lokale verantwoordelijkheid is. Regiogemeenten in de regio 
Amersfoort zetten daar allemaal op hun eigen manier op in, de uitwerking kan per regiogemeente 
verschillen. Onderstaande is geen uitputtend overzicht. 

a) Voorkomen huisuitzetting als gevolg van huurachterstanden 
In verschillende regiogemeenten zijn afspraken gemaakt tussen woningcorporaties, sociale teams en 
GGD om huisuitzettingen als gevolg van huurachterstanden te voorkomen (soort tweede kans 
beleid). De vormgeving kan lokaal verschillen. In bijvoorbeeld Amersfoort, Baarn en Soest zijn 
samenwerkingsafspraken met de woningcorporatie(s), wijkteams, schuldhulpverlening en de GGD 
over het vroeg signaleren en aanpakken van huurachterstanden tot de uiterste inspanning om een 
huisuitzetting te voorkomen. Het gaat om huishoudens waar sprake is van meervoudige 
problematiek in combinatie met huurschulden. De nadruk in Amersfoort is de laatste jaren nog meer 
komen te liggen op vroegsignalering en het tijdig melden. Dit moet voorkomen dat mensen hun 
sociale huurwoning uitgezet worden. Ook in Leusden en Bunschoten zijn afspraken rond voorkomen 
huisuitzettingen. 

b) Preventie schulden en schuldhulpverlening 
Regiogemeenten zetten allemaal in op het voorkomen van schulden en goede schuldhulpverlening. 
Er is sprake van (uitgebreide) schuldsignalering en schuldhulpverlening. 
In enkele gemeenten wordt gestart met de methode 'vroeg eropaf'. Schuldeisers (corporaties, 
energieleveranciers, zorgverzekeraars) kunnen een centrale melding maken van 
betalingsachterstanden. Vervolgens wordt er proactief op huisbezoek gegaan. 

Bij de verschillende sociale teams/welzijnsorganisaties in de regio kunnen mensen terecht bij hulp bij 
financiën (invullen van formulieren, trainingen etc.) ook zijn er inlooppunten (o.a. in Soest (Geld op 
orde Soest), Bunschoten en Woudenberg) waar mensen terecht kunnen met vragen over financiën 
en schulden. Ook zijn er gemeenten in de regio die afspraken hebben over schuldhulpmaatjes, een 
formulierenbrigade 

Voor Amersfoorters met een laag inkomen zijn er verschillende regelingen beschikbaar. Inwoners 
kunnen via Geldcheck033 checken op welke regelingen zij recht hebben en vinden hier nadere 
informatie. 
Amersfoort heeft een laagdrempelige schuldhulpverlening, zonder lange wachttijden. Dit wordt 
uitgevoerd door Stadsring5l (www.stadsring51.n1). Mensen met schulden worden ondersteund bij 
het aangaan van een minnelijke of wettelijke schuldregeling of worden op andere wijze geholpen bij 
het stabiliseren van hun financiële situatie. Sinds enkele maanden bestaat de mogelijkheid om, 
vanuit een publiek-privaat fonds, saneringskredieten te verstrekken. Voor ondernemers met 
schulden is er een specialistische dienstverlening door nauwe samenwerking tussen 
schuldhulpverlening, afdeling Bbz en een bureau gespecialiseerd in schuldhulpverlening voor 
ondernemers. Onderdeel van Stadsring5l is het Geldloket (www.geldloket.nl). Mensen met vragen 
en zorgen over hun financiële situatie kunnen daar, al voordat er sprake is van schulden, in gesprek. 
Zo kan bijvoorbeeld worden vastgesteld of mensen optimaal gebruik maken van regelingen en 
voorzieningen en worden mensen ondersteund bij het maken van keuzes. 

Dak- en thuislozen, verslaafde hulpvragers en sommige cliënten van de gemeente Amersfoort met 
een bijstandsuitkering kan Stadsring 51 een traject financiële zorgverlening aanbieden. Bij financiële 
zorgverlening is er in de regel veel meer tijd en zijn er veel meer contactmomenten om doelen te 



bereiken. De doelen liggen vaker op het terrein van zorgen voor een min of meer stabiele situatie 
waarbij verergering van de financiële problematiek wordt voorkomen. 

Naast het oplossen of stabiliseren van schuldenproblematiek zet Amersfoort al jaren fors in op het 
voorkomen van schulden. Het Geldloket is daarvan een belangrijk voorbeeld. Daarnaast wordt 
ingezet op het informeren van inwoners, bijvoorbeeld door het geven van gastlessen op scholen en 
voorlichting/advisering van professionals. De komende jaren gaat vroegsignalering van schulden een 
steeds grotere rol spelen, onder andere door aangepaste wet- en regelgeving, maar vooral door de 
goede ervaringen die daar de afgelopen jaren mee opgedaan zijn in Amersfoort, maar ook in andere 
gemeenten. Het Amersfoortse beleidsplan integrale schu►dhulpverlening 2019-2022  (voor de stad 
Amersfoort) is begin 2019 door de raad in Amersfoort vastgesteld. 

Ook de in de regiogemeenten is sprake van uitgebreide schuldsignalering en schuldhulpverlening. Er 
wordt laagdrempelige ondersteuning geboden door middel van inloopspreekuren, 
schuldhulpmaatjes etc. 

c) Signalering en toeleiding 
Er is een regionaal budget voor bemoeizorg. Lokaal wordt hier verdere invulling aan gegeven. Er 
bestaan de in verschillende regiogemeenten afspraken over de inzet van bemoeizorg; elke 
regiogemeente maakt daarover indien nodig aanvullende afspraken bovenop de regionale afspraken. 
In de gemeente Amersfoort is de bemoeizorg — het opzoeken, motiveren en toeleiden naar hulp van 
mensen waar zorgen over zijn, maar die geen hulp willen, geen hulpvraag stellen of de weg naar hulp 
niet weten te vinden — in 2018 geïntegreerd in één bemoeizorgteam. Dit is onder meer gericht op het 
op tijd signaleren van mensen die in de problemen dreigen te raken en waarover zorgen zijn. Daarbij 
zijn ook met betrokken partijen — wijkteams, bemoeizorgpartijen, FACT en anderen — de 
samenwerkingsafspraken hierover aangescherpt. We hopen dat mensen meer dan nu het geval is 
tijdig ondersteuning krijgen, voordat alles al zo ernstig is dat ze dakloos dreigen te raken. 
Dit project is in 2018/2019 uitgevoerd met subsidie van ZonMw. Gezien de positieve resultaten en 
ervaringen is dit geborgd in de subsidieafspraken met betrokken partners voor 2020. 

d) Verbeteren proces rond aanvraag briefadressen 
In mei 2018 is in Amersfoort begonnen met een pilot voor een (tijdelijk) briefadres. Het ging in de pilot 
om een uitzonderingssituatie voor multiproblem situaties: mensen die ergens onderdak hadden maar 
zich daar niet konden inschrijven en te maken hadden met (complexe) multiproblematiek. Inmiddels is 
deze werkwijze uitgebreid, ook mensen die zonder ondersteuning in een multiproblem situatie 
terecht zouden kunnen komen, kunnen in aanmerking komen voor een briefadres. Het wijkteam 
onderzoekt dit in overleg met de afdelingen Werk en Inkomen en Burgerzaken van de gemeente 
Amersfoort. De werkwijze is inmiddels structureel en wordt regelmatig geëvalueerd. 

e) Opsta rtplekken voor jongvolwassenen 
Eind 2018 is een pilot gestart met opstartplekken voor jongvolwassenen. Zo wordt waar mogelijk 
voorkomen dat jongvolwassenen moeten verblijven in de reguliere dag- en nachtopvang. 

f) Begeleid wonen plekken uitstroom opvang 
Eind 2019 zijn in Amersfoort 16 tijdelijke plekken gerealiseerd bedoeld voor mensen met een zorg-
en ondersteuningsvraag die uitstromen uit de nachtopvang. Cliënten kunnen hier tijdelijk wonen en 
ontvangen begeleiding. Ook zullen er een aantal mensen zonder begeleidingsvraag in de Uselberch 
wonen die kunnen ondersteunen bij sociale en praktische vaardigheden. 

g) Uitbreiding beschermd wonen 
Het aantal BW-plekken in de regio Amersfoort is tussen 2016 en 2019 gegroeid van 466 naar 618 
plekken. Een deel van de mensen in de opvang heeft als vervolgplek een BW-plek nodig. 



h) Housing First 
Op dit moment loopt in Amersfoort een pilot Housing First. Via dit project krijgen mensen met 
langdurige en complexe problematiek, waaronder (langdurig) dak- en thuisloosheid, de kans om met 
begeleiding in een woning te wonen en vanuit daar te werken aan herstel. In eerste instantie wordt 
toegewerkt naar 25 woningen en, bij een positieve evaluatie, een doorgroei naar 40 woningen. Voor 
een specifieke doelgroep binnen de maatschappelijke opvang is dit een mogelijkheid om uit te 
stromen naar een zelfstandige woning en vanuit daar te werken aan herstel. 

i) Programma wonen en zorg 
Rond huisvesting van kwetsbare doelgroepen werken we in Amersfoort samen met veel partijen in 
het Programma Wonen en Zorg. Er worden gerichte afspraken gemaakt over bijvoorbeeld 
woonruimteverdeling en we maken maatwerkafspraken met de woningcorporaties voor de 
huisvesting van kwetsbare doelgroepen. Dit gaat echter om meer dan alleen uitstroom uit de 
nachtopvang of andere opvangvoorzieningen. 

j) Deltaplan wonen 
Dit deltaplan beschrijft de keuzes die wij maken in ons woonbeleid, de maatregelen die we nemen, 
de woningbouwprojecten waar we aan werken en hoe we uitvoering geven aan dit deltaplan. 
Zie voor het deltaplan onze website: 
https://www.amersfoort.nl/wonen-en-verhuizen/to/woningbouw-in-amersfoort.htm   

k) Urgentiebeleid en directe bemiddeling 
Vanaf 2020 is tot de helft van het vrijkomende aanbod sociale huur in Amersfoort beschikbaar voor 
urgent woningzoekenden. Voor 2020 wordt de 50% als richting gehanteerd. Daarna bepaalt het 
college jaarlijks het passende percentage toewijzingen aan urgenten, tot maximaal 50%. Om te 
zorgen dat er een goede match ontstaat tussen een urgent woningzoekende en de woning krijgt een 
deel van de urgenten direct een passende woning aangeboden (directe bemiddeling). Dat geldt in 
ieder geval voor uitstromers uit een instelling. De betrokkene, de zorgverlener en het wijkteam 
beoordelen gezamenlijk wat de woon- en ondersteuningsvraag is. Vervolgens wordt er door de 
corporatie een woning gezocht die bij die vraag aansluit, zodat er sprake is van een passend 
woningaanbod. 
Ook in regiogemeenten wordt een percentage van de sociale huur toegewezen aan urgenten en zijn 
urgentieregelingen. In Soest is bijvoorbeeld voor 2020 met corporaties afgesproken dat 30% van de 
jaarlijks vrijkomende huurwoningen bij voorrang kunnen worden ingezet voor ex-gedetineerden, 
asielzoekers/ statushouders en uitstromers van zorginstellingen en bij dat laatste is de MO 
inbegrepen. In sommige gemeenten is woonruimte specifiek ontwikkeld voor bepaalde doelgroepen 
(o.a. in Leusden). 

I) 	Plan van aanpak dag- en nachtopvang 
Wij hebben de opvangorganisatie Kwintes gevraagd samen met betrokken partijen (onder meer het 
Leger des Heils, Roads (uitvoerder van de 24-uursopvang voor daklozen met een alcoholverslaving), 
De Tussenvoorziening)) een plan van aanpak voor de dag- en nachtopvang op te stellen en uit te 
voeren. Ons verzoek was om een plan van aanpak voor te leggen gericht op de volgende doelen: 

1. Beter inzicht in oorzaken van de blijvende instroom. Daarvoor is het nodig om de 
problematiek en voorgeschiedenis van mensen te kennen die een beroep doen op de opvang. 

2. Mensen die gebruik moeten maken van de opvang, hoeven daar zo kort mogelijk gebruik van 
te maken. 

3. De uitstroom uit de opvang wordt versneld, zodat de druk op de opvang verminderd. 
4. Binnen de opvang kan aan de huidige samenstelling van de doelgroep passende 

ondersteuning geboden blijven worden in een veilige setting (o.a. door hiervoor samen te 
werken met ketenpartners). 



Onderdelen van dat plan waren het voorkomen van instroom, het bieden van passende 
ondersteuning in de opvang gericht op door- en uitstroom en het versnellen van de uitstroom uit de 
opvang. Dit heeft geleid tot een aantal verbeteringen in de begeleiding van mensen in de opvang, 
inzicht in cijfers, samenwerkingsafspraken met relevante ketenpartners en de voorbereiding op door-
en uitstroom. Zo is/zijn onder meer: 

de informatie over cliënt en cliëntstromen verbeterd. 
het intakeproces aangescherpt. Het proces van screening en intake is door de nachtopvang 
zodanig aangescherpt, dat binnen 14 dagen het intakeproces is afgerond. 

- Beter gewerkt aan en met doel- en cliëntgerichte begeleidingsplannen. Onderdeel van die 
plannen is een helder toekomstperspectief/doelen voor het individu. Doel is goede 
begeleiding en zo snel mogelijke door- of uitstroom naar een passende plek. 
Werkafspraken gemaakt tussen de opvang en ketenpartners zoals bemoeizorg 
(Jeugdinterventieteam, Team Bemoeizorg Amersfoort Stad (BAS)), wijkteams, Stadsring5l, 
GGz Centraal/FACT en Arbeidsintegratie. 
Van alle cliënten die in traject zijn duidelijk wat een passende vervolgplek voor hen is. 

Tegelijkertijd is de conclusie dat er ook nog punten zijn die de komende tijd (verder) moeten worden 
opgepakt door betrokken partners, onder meer in samenwerking met de gemeente. Niet alle acties 
zijn al (volledig) uitgevoerd en gestart. Het feit dat problematiek in beeld is en de behoefte aan 
vervolgplekken duidelijk is, maakt de oplossingen voor uitstroom niet makkelijker. De 
beschikbaarheid van passende woningen is een probleem in Amersfoort. Dat is een voorwaarde om 
te kunnen werken aan het verminderen van de capaciteit van opvangplekken. 

Acties die voortkomen uit het Plan van aanpak in 2019 die nu nog worden opgepakt zijn: 
o Werkafspraken/samenwerking met schuldhulpverlening. 
o omgang met mensen die niet meewerken (o.a. niet willen betalen, uitstromen). 
o inzicht in reden van instroom/aanleiding dakloosheid (t.b.v. preventieve maatregelen). 

• Ontwikkelopgaven: 
o Evaluatie kortdurende schorsingen. 
o Winterregeling. Er worden gesprekken gevoerd over het verbreden/verbeteren van de 

regeling. Onder andere door er een bredere ketenverantwoordelijkheid van te maken met 
duidelijker samenwerkingsafspraken rond zaken als communicatie en signalering. De 
opvangorganisatie is daarover in overleg met andere ketenpartners. Met het stedelijke 
bemoeizorgteam zijn bijvoorbeeld werkafspraken gemaakt over het in de gaten krijgen en 
houden van mensen die buiten slapen. 

m) Samenwerking met de regiogemeenten rond uitstroom. 
Er zijn (werk)afspraken gemaakt over de uitstroom uit de maatschappelijke opvang (en andere 
voorzieningen). Afspraak is dat het sociale team uit de regiogemeente waar de inwoner vandaan 
komt betrokken wordt bij zijn/haar traject vanaf het moment van instroom. Gezamenlijk wordt 
toegewerkt naar een passend vervolg, indien mogelijk in de gemeente waar iemand vandaan komt. 

n) Doorbraakaanpak 
Een klein deel van de Amersfoortse huishoudens met wordt reguliere hulpverlening en interventies 
niet of onvoldoende bereikt. Dit zijn in de meeste gevallen huishoudens die langdurig kampen met 
een combinatie van problemen. Bijvoorbeeld schuldenproblematiek, werkloosheid, middelengebruik 
opvoedproblemen en psychosociale problemen. Bij dit kleine percentage gecompliceerde situaties is 
de reguliere aanpak niet meer effectief en zijn de maatschappelijke kosten hoog. In deze gevallen 
kan de doorbraakaanpak worden ingezet. Met de doorbraakaanpak in Amersfoort worden hulp en 
ondersteuning voor deze huishoudens anders georganiseerd. Samen met de betrokkenen wordt 
gezocht naar een duurzaam perspectief, vastgelegd in een doorbraakplan. Het maatwerk waarmee 



dit gepaard gaat, zoekt de randen op van wat mogelijk om zo een doorbraak te creëren. Dit is de 
eerste en belangrijkste stap om aan structurele oplossingen te kunnen werken. De doorbraak wordt 
worden niet geremd door de bureaucratie en zoekt de grenzen op van wat er mogelijk is. 
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Maatregelen MO 2020-2021 regio Amersfoort 

Eerder constateerden wij in Amersfoort al dat extra maatregelen noodzakelijk zijn om voor (een deel 
van) de mensen in de nachtopvang andere woonconcepten te ontwikkelen om hiermee de druk op 
de nachtopvang af te laten nemen. Met de Amersfoortse gemeenteraad is afgesproken hier een 
aantal aanvullende woonconcepten voor te ontwikkelen. Deze maatregelen hebben wij in het plan 
opgenomen. Met de maatregelen wordt gewerkt aan meer inzet op wonen met een vorm van 
begeleiding in plaats van opvang en aan het versnellen van de uitstroom, zie onderstaande tabel. 
Deze maatregelen dragen hier direct (woonconcepten, andere vorm van opvang/begeleid wonen) of 
indirect (voorkomen opvang en werken aan herstel en activering) aan bij. 

Een deel van de uitstroommogelijkheden, gezien de tijdelijke beschikbaarheid van locaties, van 
tijdelijke aard. Het is daarom ook van belang dat er wordt ingezet op het voorkomen van nieuwe 
instroom om te zorgen dat er ruimte is om te werken aan vervolg van tijdelijke begeleid wonen 
plekken (en de woningopgave niet nog groter wordt). 

Lange termijnacties: 
Daarnaast zijn er grotere aanpassingen aan de huidige vorm van opvang. Dit zijn langer lopende 
trajecten die niet in dit plan gericht op 2020 en 2021 zijn meegenomen. 

Binnen de nachtopvang kijken naar een andere vormgeving en waar mogelijk scheiding van 
doelgroepen (andere vormen van 24-uursopvang). Dit om ook te kijken naar een vormgeving 
waar mensen in de opvang sneller tot rust kunnen komen. 
Inpassing van 24-uursopvang in arrangementen en inkoop van missende plekken (in het 
ondersteuningscontinuüm met beschermd wonen). 

1. Initiatieven rond woningdeling 
In Amersfoort bestaat De Rustplek. Het is een vrijwilligersinitiatief gestart vanuit een kerkelijke 
gemeenschap in Amersfoort. De Rustplek biedt aan mensen in een kwetsbare situatie tijdelijk een 
kamer bij een gastgezin en ondersteunt hen in hun streven naar herstel en zelfstandigheid samen 
met professionals. Er is aandacht voor zowel het gastgezin als de gast, waarbij laatstgenoemde 
begeleid kan worden door een professionele partij (bijvoorbeeld de wijkteams). Het gaat vooral om 



verder afglijden en eventueel gebruik moeten maken van de daklozenopvang.r + 

,c1 r 	10.2.g 

mensen die door financiële of relationele problemen hun huis moeten verlaten. Het doel van het 
project is om mensen snel informele zorg in de vorm van tijdelijk onderdak te bieden, zodat zij niet 

Daarnaast spant één van de corporaties (De Alliantie) zich in 2020 in om huurders te werven die 
bereid zijn een kamer beschikbaar te stellen naar de voorbeelden van Onder de pannen / kamers 
met aandacht voor met name de uitstroom uit de maatschappelijk opvang en de jeugdzorg. De 
gemeente spant zich in de randvoorwaarden te scheppen waaronder toepassing van dit 
woonconcept mogelijk is. Te denken is aan een flexibele toepassing van de kostendelersnorm, het 
waarborgen van toereikende begeleiding en een vangnet om dakloosheid na afloop van de tijdelijke 
huurperiode te voorkomen. 	 10.2.g 

Doelstelling: 
Uitbreiding van 18-22 in de regio via woningdeling (beide concepten) in er periode 2020-2021. 

Verantwoordelijkheidsverdeling 
Het concept wordt in ieder geval verder uitgewerkt in Amersfoort, waarna die werkwijze ook 
toegepast / uitgebreid kan worden in/naar regiogemeenten (indien interesse). 

Voorwaarden: 
Bereidheid van woningcorporaties om mee te werken aan uitvoering en voldoende huurders 
die hun woning openstellen. 
Afspraken met een intermediaire partij voor een goede matching van aangeboden plek 
('verhuurder') en vragende partij ('huurder'), inclusief goede begeleiding van beide partijen. 
Waar nodig afspraken met organisaties als het gaat om belastingen, toeslagen, uitkeringen 
enz. 
Budget voor een intermediaire partij die de matching organiseert z 	 10.2.g 

o Inschatting kosten: 

o Benodigd budget: 
-'-k-t-ká5t1:IQZ.,:jg,-,'--..r 

Planning 
Medio 2020 moeten hiervoor de afspraken in Amersfoort gemaakt zijn. 

2. Preventie van schulden en intensivering inzet financiële zorgverlening. 

In de gemeente Amersfoort zijn er twee voornemens. 

Meer financiële zorgverlening 
Dak- en thuislozen, verslaafde hulpvragers en sommige cliënten van de gemeente Amersfoort met 
een bijstandsuitkering kan Stadsring 51 in Amersfoort een traject financiële zorgverlening aanbieden. 
Bij financiële zorgverlening is er in de regel veel meer tijd en zijn er veel meer contactmomenten om 
doelen te bereiken. Daarbij werkt Stadsring 51 intensief samen met onder meer de organisaties die 
de opvang uitvoeren. De doelen liggen veel vaker op het terrein van zorgen voor een min of meer 
stabiele situatie waarbij verergering van de financiële problematiek wordt voorkomen. 
Op dit moment heeft de gemeente Amersfoort financiële ruimte voor een zeer beperkt aantal 
trajecten voor Financiële zorgverlening. Gezien de stijging van de problematiek in de GGZ en die van 
dak- en thuislozen moet echter rekening gehouden worden met een toename van de vraag naar deze 
trajecten. 



Efficiëntere vroegsignalering om problematische schulden te voorkomen 
In Amersfoort zijn met verschillende signaalpartners, waaronder de woningcorporaties, de 
energieleveranciers, het drinkwaterbedrijf en Menzis, al afspraken gemaakt over het melden van 
mensen met beginnende betalingsachterstanden. De gemeente Amersfoort heeft echter de behoefte 
om de vroegsignaleringsaanpak efficiënter, maar ook uitgebreider te maken. We streven ernaar het 
aantal signaalpartners verder uit te breiden. De huidige aanpak vergt een grote tijdsinvestering en 
levert in daadwerkelijke effecten minder op dan mogelijk. 
Graag willen we in Amersfoort toe naar een nieuwe aanpak waarin meldingen worden gematcht. De 
meldingen van de mensen waarbij, bijvoorbeeld, in 1 maand van ten minste 2 verschillende 
signaalpartners een achterstand van minstens 2 maanden gemeld is worden opgevolgd. De 
verwachting is dat het bereik onder de gematchte meldingen groter wordt omdat er gekozen wordt 
voor gerichte acties op het juiste moment, namelijk wanneer duidelijk is dat er echte 
betalingsproblemen spelen. Het doel, namelijk meer mensen met beginnende betalingsproblemen 
bereiken en helpen wordt alleen bereikt als er volgens een huisbezoek plaatsvindt. Dit vergt een 
investering in capaciteit. Om meldingen aan elkaar te kunnen koppelen en zo vroegsignalering in 
Amersfoort efficiënter in te richten zou bovendien geïnvesteerd moeten worden in een 
cliëntvolgsysteem (CVS) waarmee meldingen gematcht en opgevolgd worden en gegevens van 
gemelde personen veilig opgeslagen en uitgewisseld kunnen worden. Landelijk zijn verschillende 
bruikbare systemen ontwikkeld, onder andere door het BKR. 

Met de beoogde aanpak wordt een vindplaats gecreëerd voor vroegsignalering van dreigende 
schulden op basis van concrete signalen, namelijk betalingsachterstanden in de vaste lasten. Met een 
outreachende aanpak wordt daarna in een vroeg stadium ondersteuning geboden aan de burger bij 
dreigende financiële problemen, waardoor het aantal mensen met problematische schulden in de 
gemeente verminderd wordt. Met als beoogde outcome dat klanten in de gemeenten Amersfoort 
eerder ondersteuning krijgen bij dreigende financiële problemen, beter in staat zijn hun eigen 
problemen tijdig aan te pakken en de kosten voor de maatschappij worden verminderd. 

Doelstelling: 
• Voor iedereen die zich meldt bij de nachtopvang of een 24/7 opvangvoorziening is financiële 

zorgverlening beschikbaar 
• Meer mensen met beginnende betalingsproblemen bereiken door vroegtijdige signalering 

(door matching van meldingen) en helpen met een outreachende aanpak. 
De investeringen in capaciteit en CVS kan Amersfoort alleen doen als hiervoor aanvullende middelen 
beschikbaar komen 

Verantwoordelijkheidsverdeling 
Iedere regiogemeente is zelf verantwoordelijk voor de schuldhulpverlening. In Amersfoort wordt 
nauw samengewerkt tussen gemeente, schuldhulpverlening (Stadsring 51) en willen we deze 
projecten oppakken. 

Voorwaarden 
• Instemming van betrokken partners, waaronder afstemming over plan en inzet met 

schuldhulpverlener. 
• Budget voor uitvoering met name voor de inzet van extra fte bij de schuldhulpverlening. 

10.2.g 

Planning: In de loop van 2020 



3. Afspraken met private verhuurders over voorkomen van huisuitzetting als gevolg van 
huurachterstanden. 

In aansluiting op de praktijk en de afspraken met woningcorporaties over het voorkomen van 
huisuitzettingen als gevolg van huurachterstanden i.c.m. een (multiproblem) zorgvraag, willen we 
ook nagaan of er met grote private (kamer)verhuurders in Amersfoort afspraken te maken zijn over 
vroegsignalering, doorgeven van signalen en tijdige inzet van acties. Om te voorkomen dat mensen 
als gevolg van huurachterstanden hun woonplek kwijtraken. De aangescherpte afspraken met 
woningcorporaties, wijkteams, Stadsring 51 en de GGD hebben er aan bijgedragen dat er de 
afgelopen jaren een afname is te zien in het aantal huisuitzettingen bij woningcorporaties als gevolg 
van huurachterstanden. 

Doelstelling: 
Terugdringen van het aantal mensen dat hun huurwoning verliest als gevolg van huurachterstanden 
in combinatie met een (complexe) zorgvraag. 

Verantwoordelijkheidsverdeling 
Elke regiogemeente is zelf verantwoordelijk voor het voorkomen van huisuitzettingen als gevolg van 
huurachterstanden. 

Voorwaarden 
- Bereikbaarheid en bereidheid van private verhuurders hieraan mee te werken. 
- mogelijkheid om een en ander te organiseren binnen bestaande wetgeving en afspraken rond 
privacy en gegevensdeling. 
- mogelijkheden om aansluiting te vinden bij huidige aanpak rond voorkomen huisuitzetting (o.a. 
capaciteit bij GGD die trajecten uitvoert). 

Planning: 2021 

4. Andere vormgeving toegang tot de opvang. 

We willen snel hulp bieden aan wie dakloos raakt. Dit betekent een snelle en deskundige intake en 
screening van de problematiek en het bieden van een hulpaanbod op maat: toeleiding naar een 
tijdelijke verblijfplaats, het regelen van praktische zaken (zoals een uitkering, starten met het 
oplossen van schulden), zo snel als mogelijk werken aan herstel gericht op zo zelfstandig mogelijk 
wonen (met begeleiding). 

Hoe dit er uit moet gaan zien bespreken we met de opvangorganisaties (die nu de toegang doen) en 
de wijkteams (die de toegang zijn tot aanvullende hulp). Vertrekpunt daarbij is dat tijdelijke  opvang 
een onderdeel moet zijn van het bredere ondersteuningsplan en niet moet worden gezien als 
'begin/nulpunt'. Waar mogelijk slaan mensen de nachtopvang over en komen — indien beschikbaar—
direct op de passende plek waar men kan werken aan vervolgstappen.,_ 

10.2.g 

sr;  1 

Doelstelling 
De gemiddelde verblijfsduur in de nachtopvang is niet langer dan 3 maanden als dit is vormgegeven 
en geknplementeerd. 



Verantwoordelijkheidsverdeling 
Centrumgemeente in overleg met wijkteams en opvangorganisaties. 

Voorwaarden 
- Bereidheid en capaciteit bij de wijkteams en andere betrokken organisaties. 
- Afspraken kunnen maken over vormgeving, opzet en inrichting van een 'team'. 
- Vinden van een goede locatie voor melding (als dit niet langer de opvanglocatie zelf is). 
- Financiële middelen voor transitieperiode van oude naar nieuwe situatie en eventuele 

uitbreiding van de intake met de benodigde expertise (bijvoorbeeld LVB-expertise, medische 
kennis enz.). Inschatting budget: 	 10.2.g 

Planning 
2020 

5. Activering in de opvang 

De bezoekers van de nachtopvang moeten vaak eerst een paar dagen 'landen'. Daarna volgt er een 
intake door een maatschappelijk werker. Direct een stap naar het loket Werk, Inkomen en Zorg kan 
groot voor zijn voor een deel van de doelgroep. Een activeringsmedewerker is er om deze stap 
kleiner te maken waardoor een bezoeker sneller naar (vrijwilligers)werk geleid wordt. Er wordt 
daarbij gekeken of er een gemeentelijke uitkering (nodig) is, wie de klantmanager is en of de 
bezoeker al een trajectwerker vanuit de gemeente heeft. De activeringsmedewerker zoekt naar 
passende locaties waar de bezoeker van de opvang terecht kan voor vrijwilligerswerk of 
dagbesteding (mits indicatie), na overleg met iemands klantmanager of trajectbegeleider. Voor een 
deel van de doelgroep is een laagdrempelige en vooral informele manier van activeren van belang 
om de mensen in beweging te krijgen. 

Doelstelling 
Iedere dakloze in de nachtopvang heeft een aanbod voor een activeringstraject via de reguliere route 
(vaak Arbeidsintegratie, voorkeursroute) of, als dat nog niet mogelijk is, via door een 
activiteitenbegeleider in de opvang gerealiseerd aanbod. Dit draagt bij aan het sneller (weer) deel uit 
maken van de maatschappij. 

Verantwoordelijkheidsverdeling 
Centrumgemeente maakt afspraken met Arbeidsintegratie en opvangorganisatie Kwintes. 

Voorwaarden 
- Financiële middelen voor het in stand houden van de functie van activiteitenbegeleider (nu 

op basis van tijdelijke private middelen) in de opvang en het realiseren van laagdrempelige 
activiteiten voor de doelgroep. 	w 	, 	 10.2.g 

Planning 
2020 

6. Tijdelijk wonen voor mensen met een beperkte zorgvraag (bijvoorbeeld in 
passantenpension, corporatiehotel of 'pitstop'-locatie). 

Op basis van een inventarisatie van de huidige cliënten (eind oktober) die in traject zijn bij de 
nachtopvang komt het beeld dat er een groep van ca. 35 personen is die gebaat is bij een concept 
tijdelijk wonen. Een aantal hiervan zou ook gebaat zijn bij het gebruik maken van een voorziening als 
een passantenpension of corporatiehotel. Dit kan ook een kleinschalige voorziening zijn van bijv. 5 



kamers met gedeelde voorzieningen. Dit is een groep mensen die niet goed past in een 'gemengd 
wonen' concept. 

Een passantenpension is een tijdelijke woonplek voor mensen die kortdurend geen woning hebben. 
Het gaat vooral om mensen die door financiële problemen hun huis zijn kwijtgeraakt, bijvoorbeeld 
door het verlies van hun baan of een scheiding. In het passantenpension kunnen zij maximaal zes 
maanden een gemeubileerde kamer huren. Tijdens deze periode kunnen zij in alle rust aan een 
oplossing voor hun problemen werken. De bewoners die het nodig hebben, krijgen ondersteuning 
van maatschappelijk werkers. De meeste bewoners zijn overdag naar hun werk of dagbesteding. 

In welke vorm dit opgezet moet worden — omvang, voorwaarden enz. — moet allemaal uitgewerkt 
worden. Idem voor welke doelgroep exact, en of het dan een passantenpension, een corporatiehotel 
of een 'pitstop'-plek is. Wat exact nodig is en in welke vorm, vraagt nadere duiding van de populatie. 
Daarbij kijken we naar de mogelijkheid of dit te combineren is met time-out plekken, om op of af te 
schalen afhankelijk van de vraag. 

Doelstelling 
Realiseren van 30 à 35 plekken in een dergelijke voorziening 

Verantwoordelijkheidsverdeling 
Centrumgemeente in overleg met regiogemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders kijken naar 
haalbaarheid en mogelijkheden (locaties). 

Voorwaarden 
Regionale afstemming over voorwaarden enz. 
Geschikte locatie(s) in één of meer gemeenten in de regio (op dit moment nog geen locatie 
in beeld). 
Financiële middelen voor het realiseren van locatie, sociaal beheer en eventueel individuele 
ambulante begeleiding. Inschatting van benodigd budget kiak 	 UI 10.2.g 

(NB: de intensiteit van de individuele begeleiding wordt vastgesteld en beschikt door het 
wijkteam. Daarbij wordt gekeken wat het individu aan individuele begeleiding nodig heeft. 
Op basis daarvan wordt een beschikking voor begeleiding afgegeven.) 
Het realiseren van de praktische uitwerking / invulling van een aantal voorwaarden, met o.a. 
de volgende vragen: 

o welke vorm van toezicht / begeleiding is nodig (zwaarte) 
o toewijzingssysteem 
o wat na deze tijdelijke periode 
o wie is eigenaar begeleider 
o contractvormen 
0 

Planning: eind 2021 

7. Gemengd wonen concepten 

De gemeenteraad in Amersfoort heeft gevraagd om alternatieve woonconcepten te ontwikkelen, 
waarmee 1) mensen uit de opvang een betere woonplek en begeleiding krijgen en 2) de tijdelijke 
nachtopvanglocatie gesloten kan worden. 



In een bestuurlijk overleg tussen gemeente Amersfoort, woningcorporaties en een aantal 
zorgaanbieders is gekeken naar de mogelijkheden van tijdelijke gemengd wonen concepten (lerend 
van ervaringen in andere gemeenten). 

Eén van de corporaties (Portaal) realiseert in 2020 daarom een tijdelijk gemengd wonen project. Het 
betreft de tijdelijke bestemming van een voormalig verzorgingshuis. In dit pand wonen straks 
vragende en dragende bewoners. De vragende bewoners zullen deels jongeren zijn die uitgestroomd 
zijn uit de zorg, of de maatschappelijke opvang. De dragende bewoners worden geselecteerd op hun 
motivatie om hier te gaan wonen en de bijdrage die ze kunnen gaan leveren. De verwachting is dat 
dit voor ca. 30 vragende bewoners een plek biedt. Het betreft een project voor de periode van 3-5 
jaar. Bedoeling is dat dit medio 2020 van start gaat. 

Daarnaast onderzoekt Portaal ook een andere locatie voor gemengd wonen. Gemeente en 
corporatie doen onderzoek om ook hier in 2020/2021 te komen tot een gemengd wonen project 
waarmee woonplekken worden gecreëerd voor vragende en dragende bewoners. Corporatie en 
gemeente bepalen nader de invulling van de doelgroepen met nadruk op jongeren en voorkoming 
instroom en bevorderen uitstroom uit de maatschappelijke opvang. De gemeente spant zich in om 
de randvoorwaarden te scheppen waaronder toepassing van dit woonconcept mogelijk is. Daar waar 
mogelijk en gewenst zal voor de regelgeving maatwerk geleverd worden. Het gaat hier in totaal om 
170-210 woningen voor een periode van 10 jaar, waarvan een deel bedoeld voor kwetsbare 
doelgroepen met nadruk op de maatschappelijke opvang en jeugd. 	 A 	10.2.g 

Doelstelling 
In totaal ca. 35 à 40 plekken voor uitstroom uit de MO. 

Verantwoordelijkheidsverdeling 
Gemeente Amersfoort i.s.m. woningcorporaties en zorgpartijen. 

Voorwaarden 
Realisatie van tijdelijke locatie, inclusief instemming van gemeenteraad, 
vergunning/inspraakprocedures enz. 
Duidelijke afspraken over de doelgroep (ook omvang), benodigde ondersteuning en beheer 
en afspraken met zorgaanbieders. 
Financiële middelen voor het realiseren van de 'business case' sociaal en individuele 
begeleiding. De hoogte hiervan is afhankelijk van de uiteindelijke doelgroep en de zwaarte 
van de benodigde begeleiding. 
Inschatting locatie 1: 

o 
0 

- 	Inschatting locatie 2: benodigde budget: 
0 

0 
0 

NB: de ingeschatte begeleidingskosten zijn ingeschat op basis van een gemiddelde over de 
hele groep 	 . Het gaat 
om individuele begeleiding. Per persoon zal altijd door het wijkteam ingeschat moeten 
worden wat de benodigde intensiteit van ondersteuning en begeleiding is. Op basis daarvan 

10.2.g 



wordt een beschikking voor begeleiding afgegeven. Dit kan betekenen dat de een met 1 uur 
begeleiding per week toekan en een ander misschien 5 uur begeleiding per week nodig heeft. 

Planning: Eind 2020/2021 

8. Begeleid wonen voor kwetsbare groep met intensieve begeleiding. 

We proberen voor specifieke groepen een alternatief te vinden voor de nachtopvang, omdat dit voor 
hen geen geschikte plek is gezien hun kwetsbaarheid. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om jongeren 
(met een verslaving) of om mensen die niet groepsgeschikt zijn vanwege hun (complexe) 
problematiek. Voor een groep willen we op zoek naar een vorm van begeleid wonen of kleinschalige 
opvang, zodat zij niet langer in de nachtopvang hoeven te blijven. Op een dergelijk (vaste, maar 
tijdelijke) plek, kan men ook — bij voorkeur op een eigen kamer — overdag blijven, tot rust komen en 
werken aan herstel. Daardoor ontstaat meer rust, structuur en ruimte om te werken aan herstel en 
participatie. Dit moet worden gekoppeld aan begeleiding die daarop inzet, gericht op uitstroom naar 
een passende woonplek. De vormgeving hiervan is nog niet bekend. Afhankelijk van de doelgroep zal 
het aanbod in begeleiding, huisvesting/opvang (soort locatie, enz.), opzet etc. verschillen. Mogelijk 
dat dit ook te combineren is met tijdelijke plekken (vorm van time-out plekken). 

Doelstelling 
Afhankelijk van wat de exacte doelgroep is en welke vorm daarbij het beste past. Om hier uitspraak 
over te kunnen doen is uiteindelijk afstemming nodig met de benodigde zorgpartijen en corporaties. 
Bovendien zijn er aan aantal voorwaarden (met name locatie) die hiervoor gelden. Daarom zijn op dit 
moment geen concrete aantallen hier aan te koppelen. 
Verkennen op basis van gesprekken met alle relevante partijen wat er nodig is. 

Verantwoordelijkheidsverdeling 
Centrumgemeente in overleg met regiogemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties kijken naar 
de haalbaarheid 

Voorwaarden 
- Verkenning naar doelgroep(en), ondersteunings- en woonbehoefte (haalbaarheidsstudie): 

Inschatting benodigd budget: 
- Indien uit de haalbaarheidsstudie blijkt dat er plekken nodig zijn, zijn voorwaarden o.a.: 

o de beschikbaarheid van een geschikte locatie(s). Op dit moment is hiervoor nog geen 
geschikte locatie(s) voor in beeld / nog niet naar gezocht. Realisatie hangt af van een 
geschikte locatie en draagvlak in de gemeente(n) en duidelijkheid over de omvang en 
benodigde ondersteuning van de doelgroep. 

o de beschikbaarheid van financiële middelen voor het realiseren van locatie, 
(intensieve) begeleiding en eventueel sociaal beheer  10.2.g 
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o Praktische uitwerking met o.a. de volgende vragen: 
■ welke vorm van toezicht / begeleiding is nodig (zwaarte) 
■ toewijzingssysteem 
■ wat na deze tijdelijke periode 

Planning: onderzoek 2020 

9. Housing First 

In de gemeente Amersfoort wordt een pilot Housing First uitgevoerd. Via dit project krijgen mensen 
met langdurige en complexe problematiek, waaronder (langdurig) dak- en thuisloosheid, de kans om 

10.2.g 



met begeleiding in een woning te wonen en vanuit daar te werken aan herstel.. Voor een specifieke 
doelgroep binnen de maatschappelijke opvang is dit een mogelijkheid om uit te stromen naar een 
zelfstandige woning en vanuit daar te werken aan herstel. 

Doelstelling 
Begin januari lopen er in Amersfoort ca. 17 trajecten Housing First. De doelstelling is om toe te 
werken In eerste naar 25 cliënten (pilotfase) en, bij een positieve evaluatie, een doorgroei naar 40 
cliënten. Daarnaast verkennen we de mogelijkheden om het concept Housing First te verbreden en in 
andere gemeenten in de regio die daar mogelijk interesse in hebben. 

Verantwoordelijkheidsverdeling 
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van Housing First ligt bij de zorgaanbieder. In dit geval is 
dit in de pilot de Tussenvoorziening. Een nauwe samenwerking en het maken van goede afspraken 
met woningcorporaties, wijkteams, opvangorganisaties, andere zorgaanbieders en partners als de 
politie is onontbeerlijk. 

Voorwaarden 
- 	De verdere uitrol van de pilot is afhankelijk van: 

o de beschikbaarheid van geschikte woningen en de draagvlak van wijken. 
o de resultaten van de bewoners, met name de hoeveelheid overlast en de opvolging 

hierin. 
o de bereidheid van partijen, om hieraan mee te blijven werken (na de evaluatie). 
o het kunnen inzetten van voldoende begeleiding — via een ervaren team dat bekend is 

met de methodiek — en het maken van afspraken met partners 
- De ondersteuning en begeleiding van deze doelgroepen wordt gefinancierd vanuit de Wmo 

(individuele ambulante begeleiding). Echter, uit de eerste ervaringen blijkt dat er meer nodig 
is dan alleen intensieve ambulante begeleiding om deze aanpak te laten slagen. 	4,* 	

10.2.g 



Format extra maatregelen dak- en thuisloosheid 

Sinds medio 2016 zien we een toename van het aantal mensen dat een beroep doet op de opvangvoorzieningen in Amersfoort (t.o.v. 2016). Het beroep op de 
nachtopvang is in 2019 nog steeds groter dan de reguliere nachtopvangcapaciteit, waardoor een tijdelijke nachtopvanglocatie sinds eind 2016 open is gehouden. 

Er is in 2019 een analyse gedaan naar de oorzaken van dakloosheid van de huidige cliëntpopulatie. Uit dit onderzoek blijkt dat de dakloosheid veelal veroorzaakt wordt 
door een opstapeling van problemen op verschillende levensgebieden. Schuldenproblematiek, al dan niet In combinatie met andere problematiek, komt in ongeveer de 
helft van de gevallen voor. In een kwart van de gevallen speelt de beëindiging van een relatie een rol. Eveneens een kwart van de mensen geeft aan ooit in zijn leven 
een traject In de GGZ te hebben gevolgd. 

In zijn algemeenheid is geconstateerd dat er op diverse plekken in de opvangketen zich - In termen van instroom, doorstroom en uitstroom - nog knelpunten voor 
doen. Zo was de Instroom tot de opvang nog steeds hoog. Ook was de door- en uitstroom In de opvang minder groot dan nodig om de druk op de opvangcapaciteit te 
beperken en om de nachtopvang weer te laten functioneren als vangnet. Van de cliënten in de opvang Is in beeld gebracht wat zij nodig hebben om uit te stromen. 
Daaruit komt naar voren dat er behoefte is aan zelfstandige woningen, al dan niet met een (lichte) vorm van begeleiding. Verder zijn er plekken voor begeleid wonen (of 
beschut wonen) nodig. Overigens niet alleen in Amersfoort, maar ook in omliggende gemeenten. Tot slot is er een groep mensen in de opvang die behoefte hebben aan 
plekken met Intensievere begeleiding, zoals beschermd wonen, housing first of skaeve huse. 

Knelpunt is dat er in de praktijk een tekort aan huisvesting is voor kwetsbare groepen. De gemeente Amersfoort kent een tekort aan sociale huurwoningen. De jaarlijkse 
mutatiegraad is laag, er komen jaarlijks niet genoeg sociale huurwoningen vrij om aan de vraag te kunnen voldoen. De druk op de sociale huurwoningmarkt is hoog. Dit 
geldt ook In omliggende regiogemeenten. 

De algemene problematiek komt ook terug In de belemmeringen die hieronder worden weergegeven 
Hieronder een aantal belemmeringen waar tegenaan gelopen wordt, zonder uitputtend te willen zijn. Dit in aanvulling op de meer algemene punten die door o.a. enkele 
gemeenten en de VNG al onder de aandacht zijn gebracht: 
• Het (vroegtijdig) In beeld krijgen van de volledige doelgroep, ook mensen die dakloos dreigen te gaan worden. Er is een groep die niet (voldoende) in beeld is. Zij 
willen geen gebruik maken van de opvang en melden zich niet bij de gemeente. Via bemoeizorg en/of inzet van de straatadvocaat wordt geprobeerd deze groep toch zo 
veel mogelijk In beeld te krijgen. 
• Er zijn zorgmijdende cliënten met wie niet zo snel stapjes zijn te maken of die zelf liever in de opvang blijven - zij zijn niet snel uit de opvang te begeleiden. 
• Mensen blijven geregeld 'hangen' door gebrek aan enerzijds passende woonvoorzieningen (HF, BW, 24/7-opvang, begeleid wonen) en anderzijds door tekort aan 
beschikbare, betaalbare huurwoningen. Wat betreft de uitstroom van mensen uit de opvang is het grootste probleem het tekort aan passende, betaalbare (sociale 
huur)woningen. Zowel bij de corporaties als andere alternatieven die voorheen oplossingen konden bieden, zoals particuliere verhuur. 
• Het realiseren van geschikte locaties voor alternatieven voor opvang. Hier speelt ook de kwetsbaarheid van wijken als aandachtspunt bij de huisvesting. Het aandeel 
kwetsbare huurders in corporatie woningen neemt toe. In een aantal wijken en complexen concentreertzich dit, omdat daar relatief meer sociale huurwoningen 
aanwezig zijn. De verhouding tussen dragende en vragende bewoners is hier een aandachtspunt. Dit is van invloed op de leefbaarheid en sociale samenhang in deze 
wijken of complexen. Ondersteuning richting de corporaties bij de huisvesting van deze doelgroep en de mogelijkheden voor leefbaarheidsmaatregen. 
• Mensen in de opvang hebben vaak schulden, ook bij corporaties. Daarmee kunnen zij bijvoorbeeld niet meer instromen In een sociale huurwoning van die corporatie. 
Dit is een belemmering qua uitstroommogelijkheden. 
• Voor bepaalde groepen hebben we nog geen passend aanbod (qua plek) dan wel wordt de samenwerking met de GGZ nog belemmert door beschikbaarheid. 
Voorbeeld: vanuit de GGZ is een beperkte mogelijkheid tot inzet van HIC (meer kans op terugval) en is FACT ook niet 24/7 bereikbaar (alleen kantoortijden). 
• Samenwerking in de keten; nog niet alle oplossingen zijn voorhanden. Vooral lastig als het domein overstijgend is of veel partijen deel van de oplossing zijn. In de 
keten ontstaat ook vaak wachttijd (behandeling, uitstroom naar specifieke locatie enz.). Een van de belemmeringen hierbij is het ontbreken van duidelijkheid over de 
financiering van de consultatiefunctie in de GGZ (ook buiten kantoortijden). Het hoofdlijnenakkoord GGZ is daarop nog niet uitgewerkt (duidelijkheid over wat 
verzekeraars moeten doen en wat gemeenten moeten doen; consultatiefunctie voor wijkteams ook buiten kantoortijden). 
• De kostendelersnorm zorgt ervoor dat minder mensen in het netwerk bereid zijn (tijdelijk) onderdak te bieden. Hierdoor komen o.a. jongeren onnodig op straat te 
staan. 
• Er Is een toename van het beroep op opvang van gezinnen, deels een groep die onvoorbereid uit het buitenland (terug)komen, of eerst inwonen bij familie verblijven 
en als dat niet meer gaat een beroep op de opvang doen. Deze groep kampt vaak met name met een huisvestingsvraag, maar doet wel beroep op schaarse 
opvangcapaciteit. Voor specifieke groepen is de vraag op dit moment groter dan het bestaande aanbod aan 24-uursopvang (bijvoorbeeld gezinnen en jongeren). 
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Beschrijving algemene problematiek in 
de regio 

Welke concrete belemmeringen ervaart 
u bij het helpen bij de groep daklozen 
waar we het hier over hebben? 

Omvang doelgroep 	 Geschatte aantal 



Een zeer grove schatting: ca. 200 (zonder rekening te houden met mensen die in 24-uursopvang verblijven (residentieel daklozen), zie verderop). 

Daarbij zijn wel veel slagen om de arm nodig. Het is lastig om hier een concreet aantal aan te hangen. De schatting Is gebaseerd op informatie die we beschikbaar 
hebben: 
- Bij de nachtopvang verbleven in Amersfoort gemiddeld 60 mensen per nacht in 2019 (op 1 december 2019 verbleven er 57 mensen In de nachtopvang). De bezetting 
schommelt echter behoorlijk per nacht en maand. 
- In totaal zijn er meer mensen in traject. Op dit moment zijn er 89 mensen in traject bij de nachtopvang (dit aantal fluctueert door het jaar; afgelopen voorjaar waren 
het 85 mensen, eind oktober waren het er 98). 
- Er is een groep die zich meldt bij de opvang, er kortdurend verblijft en weer vertrekt. Deze mensen komen regelmatig ook weer terug. Ook mensen in traject slapen 
overigens niet elke nacht in de nachtopvang. In totaal hebben zich 243 mensen gemeld bij de nachtopvang in 2019 (233 mensen tot 1 december). Eind 2019 waren er 
35 mensen langer dan 6 maanden in beeld bij de nachtopvang. 

Buitenslapers, bankhoppers: 
- Vanuit het bemoeizorgteam zijn er, naast de mensen die zij in beeld hebben die In de nachtopvang verblijven, nog ongeveer 8 mensen in beeld die een onbekende 
verblijfsplaats hebben, verblijven in een hotel (op eigen kosten) of buitenslapen. 
- Bij het Jeugdinterventieteam (gericht op jongeren en jongvolwassenen tot 27 jaar) zijn er 44 jongeren in.  beeld waarbij sprake was van (dreigende) dakloosheid. 11 
jongeren verblijven in de dag- en nachtopvang. Van de 33 overige jongeren zijn er 18 bankhoppers en verblijven er 12 bij ouders, eigen woning of een instelling, maar 
dreigt er dakloosheid. 
- In 2019 hebben ca. 20 personen die veelal in eigen netwerk verblijven maar zich daar niet in kunnen schrijven, een briefadres op het adres van de gemeente gekregen. 
- Er is geen compleet beeld uit de regiogemeenten. Informatie uit Veenendaal - grove schatting - geeft ongeveer 20 mensen (Veenendaal) in beeld die opvang nodig 
hadden in 2019 (en zich niet meldden bij de opvang in Amersfoort) dan wel in hun eigen netwerk overnachtten (bankhoppers). Uitgaande dat een soortgelijke 
problematiek zich In regiogemeenten voordoet, is een (voorzichtige) inschatting dat het in de regiogemeenten (excl. Veenendaal) nog ongeveer 30 á 35 mensen zijn. 

Daarbij zijn een aantal opmerkingen relevant: 
Geen gestructureerde uitvraag 
Er in gezien de beperkte tijd geen gestructureerde uitvraag gedaan bij regiogemeenten, wijkteams en alle zorgpartijen naar mensen die buiten slapen, marginaal 
gehuisvest zijn of op niet regelmatige basis bij vrienden of familie verblijven. In bovenstaande schatting is ervan uitgegaan dat gezien de omvang van Amersfoort t.o.v. 
de regiogemeenten voor een schatting van de regioproblematiek een bijschatting nodig is voor deze groep van ongeveer 40% 
Dáarnaast is er kans op dubbeltelling in bovenstaande telling, iemand met een briefadres kan ook in beeld zijn bij bemoeizorg of gedurende het jaar verbleven hebben in 
de dag- en nachtopvang. 

Er een groep die niet in beeld is bij de gemeente of zorgpartijen omdat zij zich zelf nog weten te redden met onderdak. 
Er is een groep die zich nog weet te redden in het eigen netwerk en geen beroep doet op hulp. Dat gaat goed, totdat het netwerk is 'opgebruikt/opgebrand'. Dan komt 
men plots op straat te staan. Dit geldt o.a. voor jongeren. Te denken is aan mensen die op vakantieparken verblijven, langduriger (op meerdere plekken) bij familie of 
Er is een Jeugdinterventieteam (ET) dat o.a. dak- en thuisloze jongeren begeleidt. Een deel daarvan bevindt zich nog in een netwerk (bankslaper). Daarnaast is er een 
groep die in een 24-uursvoorziening verblijft. Bij het Jeugdinterventieteam zijn er in januari 44 jongeren in beeld waarbij sprake was van (dreigende) dakloosheid. 11 
jongeren verblijven in de dag- en nachtopvang. Van de 33 overige jongeren zijn er 18 bankhoppers en verblijven er 12 bij ouders, eigen woning of een Instelling, maar 
dreigt er dakloosheid. 

Niet precies bekend. Er zijn 90 mensen in traject bij de nachtopvang. Er zijn 8 mensen in beeld bij het bemoeizorgteam die geen gebruik maken van de nachtopvang. 
De leeftijd van mensen die in de regio in beeld zijn (of waarvan inschatting gemaakt is), buitenslapen, bankhoppen zijn niet bekend. 

Daarnaast zijn er 40 24-uursopvang plekken voor deze groep (incl. plekken voor mensen met een alcoholverslaving; excl. plekken voor gezinnen), zie hieronder. 
Residentieel daklozen 
In Amersfoort zijn 71 plekken voor 24-uursopvang. 

Opvang mensen met alcoholverslaving: 25 plekken 
Jongeren/jongvolwassen: 15 plekken (kortdurend begeleid wonen, Opstartplekken en crisisopvang) 
Gezinnen: 16 plekken (kortdurend begeleid wonen, crisisopvang en noodbed). 
Langdurig begeleid wonen: 15 (langdurig begeleid wonen en crisisopvang) 

Daarnaast zijn er aanbieders dle zelf een huls/pand huren en dat verhuren aan (meerdere) mensen (al dan niet met een soort groepssetting / gezamenlijke ruimte) waar 
deze mensen ambulante begeleiding bieden (een voorbeeld zijn begeleid wonen plekken voor jongeren (ook jongeren die dakloos waren of dreigen te worden). Deze 
aantallen zijn niet meegenomen in dit aantal. 

De 24-uursopvang plekken zijn bijna permanent bezet. Voor o.a. gezinnen is sprake van een wachttijd. Hiervoor zijn niet permanent per direct plekken beschikbaar. Er is 
een wachttijd voor deze groepen om op de juiste plek terecht te kunnen. In de tussentijd wordt geprobeerd contact te onderhouden en/of een tijdelijke oplossing 
gezocht. Overigens zijn deze gezinnen (nog) niet per se dakloos, maar dreigen dat te gaan worden of ze leven in ongewenste situaties omdat men wel thuisloos kan zijn 
(bijvoorbeeld inwoning bij ouders wat niet houdbaar is). Probleem is dat het moeilijker (dan voor alleenstaanden) is om uitstroom te organiseren (complexe gezinnen, 
reeds opgelopen huurachterstanden bij een van de corporaties, grotere huizen met lage huur nodig). 

Geschatte aantal dak- en thuislozen in 
uw regio op peildatum I december 
2019? 

Waarvan 18-27 jaar 

Waarvan 28 jaar en ouder 

Aantal plekken 24-aars opvang 



Beschrijving van de doelgroep op andere 
relevante punten (denk aan geslacht, 
GGZ problematiek, 
verslavingsproblematiek, 
detentieverleden, enz.) 

In 2019 hebben zich 243 (210 mannen en 33 vrouwen) mensen gemeld bij de nachtopvang. Vaak is er sprake van multiproblematiek. En niet altijd is bij de intake direct 
de (hoeveelheid aan) problematiek merkbaar. OP basis van de registratie op het moment van melden is het volgende overzicht opgesteld (waarbij de kanttekening: het 
is een meetmoment en bovendien kan bepaalde problematiek voorliggend zijn (en aldus gemeld), maar niet de enige problematiek): 

Financiële problematiek 13 
Multiproblematiek 59 
Psychiatrische problematiek 20 
Psychosociale problematiek 44 
Terugkeer buitenland 10 
Uithulszetting 5 
Verslavingsproblematiek 18 
Time-out 6 
Anders 10 
Onbekend (passant of niet in beeld) 58   

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

Doelgroep en zorgl 	e 

Heeft u beeld van de ontwikkeling 
binnen doelgroepen in de afgelopen 
jaren? Zo ja, kunt u kort toelichten 
welke ontwikkeling 1.1 ziet? 

Doelgroep en woon'ch efte 
Behoefte aan onzel:,:mclige 
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 bescherm 
wonen (24-uurs verhjp 

Geschatte aantal Begin 2019Is gestart met het opzetten van een database orn beter inzicht te krijgen in de instroom, de uitstroombehoefte/uitstroomprofiel en de 
uitstroom. Dit is opgezet vanuit een uitstroomprofiel: wat voor vervolgplek heeft iemand nodig. In die database is niet bijgehouden wat de exacte zorgbehoefte is. Dit is 
een inschatting op basis van wat men aangeeft bij de eerste melding en/of intake. Dit is echter vaak niet het complete beeld, mensen vertellen (nog) niet alles of weten 
het niet meer. De zorgbehoefte verandert daardoor naarmate iemand beter bekend wordt. En het wisselt door de tijd. Om dit in beeld te krijgen op dit moment (of 
peildatum 1/12) moet per dossier van de personen in traject dit achterhaald warden. Daarvoor ontbrak de tijd. Onderstaande cijfers zijn daarom een inschatting  
39 

35 

13 

Er is een beeld van het aantal aanmeldingen bij de nachtopvang in 2019 en de toen opgenomen problematiek waarmee mensen binnenkwamen. Dit is een 
momentopname. Deze problematiek lijkt op hoofdlijnen echter niet af te wijken van een eerder onderzoek (2017) van het Trimbos Instituut naar de populatie daklozen 
in Amersfoort. 

In 2017 heeft het Trimbos instituut onderzoek gedaan naar (o.a.) de problematiek van cliënten in de maatschappelijke opvang. Destijds werd in 23./0 van de gevallen 
verslaving als hoofdproblematiek benoemd, 22% psychosociaal en 16% psychiatrisch. In 2019 is opnieuw een analyse gedaan op de dossiers van de cliënten in de dag-
en nachtopvang, ditmaal naar de oorzaken van dakloosheid. Omdat er andere methoden zijn gebruikt is het lastig om de twee onderzoeken met elkaar te vergelijken 
maar er lijken geen opvallende verschillen te zijn. Ook In 2019 spelen psychiatrische en psychosociale problematiek bij een groot deel van de populatie. Ook verslaving 
komt regelmatig voor.  
Geschatte aantal (op basis van de mensen in traject bij de nachtopvang of in beeld bij de 24 uursopvang: momentopname, ge jaarcijfers.) 
(30; zie toelichting in volgende regel). 

39 mensen uit de nachtopvang=> de inschatting is dat een groot deel van de bewoners die liever een zelfstandige woonruimte heeft ook genoeg neemt met een kamer, 
zodat zij weg kunnen van de nachtopvang. Een globale inschatting is dat dit voor 30 mensen geldt. 
36 voor volwassenen en gezinnen in de 24-uursopvang => Voor volwassenen in de opvang en gezinnen in de opvang geldt dit ook. Voor deze mensen is vaak ook na 
uitstroom uit de opvang wel ambulante begeleiding nodig. Overigens is de uitstroom bij volwassenen die al langdurig begeleid wonen in de opvang, jaarlijks gering. 
Ook voor ca. 6 jongeren die nu in de 24-uursopvang voor jongeren zitten 

25 mensen uit de nachtopvang. 
Ca. 20 mensen die nu bekend zijn bij de 24-uursopvang plekken.(deel daarvan kan ook bij de volgende regel). 

10 In traject bij nachtopvang 
(+ plekken voor jongeren en volwassenen die nu in de 24-uursopvang zitten; precieze aantal niet bekend). 

20 
.(+ enkele plek voor eenjongere die nu 110Q in 24-uursopvana is innestroomdl. 
Toelichting 

- Uit de analyse die in 2019 is gedaan naar oorzaken van dak- en thuisloosheid blijkt dat in de helft van alle onderzochte casussen sprake is van schuldenproblematiek 
Er is behoefte aan financiële ondersteuning/schuldhulpverlening. 

wie e 	 ma 

Overige behoeften v n de doelgroep, 
bijvoorbeeld t.a.v. net aanpakken van 
schulden 



In de regio Amersfoort wordt samengewerkt volgens leidende principes. Belangrijkste hiervan zijn weergegeven in o.a. het regionale beleidskader 'Moed moet', Opvang 
en Bescherming 2018-2019 dat eind 2017 door de gemeenteraden iade regio Amersfoort is vastgesteld. Die leidende principes zijn: 
1. De ondersteuningsvraag van de inwoners staat centraal. 
2. De eigen kracht van de inwoners en zijn omgeving is het vertrekpunt van de oplossing. 
3. Groei van zelfredtaamheid en participatie is het doel. 
4. Niemand tussen wal en schip (Wlz, Wmo en Zwv). 
5. Partijen werken vraag- en resultaatgericht. 
6. We doen lokaal wat kan en regionaál waar meerwaarde ontstaat. 

In de regio is uitgangspunt dat op straat hoeft te slapen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen die dat nodig heeft opvang krijgt. De focus ligt op zoveel mogelijk 
voorkomen dat mensen van de opvang gebruik hoeven maken. En als mensen er gebruik van maken, dat dit zo kort mogelijk nodig is en ze snel naar een passende plek 
worden begeleid. Streven is dat mensen niet langer dan 3 maanden in de nachtopvang hoeven te verblijven. 

De bredere doelstelling van het beleidskader Is dat iedereen zo zelfstandig mogelijk In de wijk kan wonen. Dat betekent dat in de opvang zo snel als mogelijk wordt 
gewerkt aan herstel en snelle uitstroom naar een passende vervolgplek.  
• Doorstroom van mensen uit de nachtopvang naar andere woonvormen (begeleid wonen, gemengd wonen). Met de extra maatregelen gericht op wonen met 
begeleiding wordt ingezet op 65 plekken voor gemengd wonen voor de doelgroep MO en de realisatie van (tijdelijke) woonconcepten voor mensen met een beperkte 
zorgvraag (eind 2021). 
• Voorkomen dat mensen instromen door alternatieven te ontwikkelen voor de doelgroep die nachtopvang niet nodig heeft (zelfredzaam), o.a. met initiatieven gericht op 
woningdeling (Inzet op 20 extra plekken eind 2021). 
• Als mensen instromen zorgen voor een snellere uitstroom, waarbij het streven is dat de gemiddelde verblijfsduur niet langer is dan 3 maanden. 

Ook met de extra maatregelen is niet de verwachting dat er geen nachtopvang meer nodig is en we het totale probleem in de regio Amersfoort kunnen oplossen. 

Toelichting 
Rond huisvesting van kwetsbare doelgroepen werken we in Amersfoort samen met veel partijen in het Programma Wonen en Zorg. Er worden gerichte afspraken 
gemaakt over bijvoorbeeld woonruimteverdeling en we maken maatwerkafspraken met de woningcorporaties voor de huisvesting van kwetsbare doelgroepen. Dit gaat 
echter om meer dan alleen uitstroom uit de nachtopvang of andere opyangvoorzieningen. 
O.a. in Soest zijn afspraken gemaakt dat 30% van de jaarlijks vrijkomende woningen (naar schatting ca. 100 woningen) bij voorrang kunnen worden ingezet voor onder 
andere ultstromers uit zorginstellingen (waaronder de MO). 

In de huisvestingsverordening in Amersfoort zijn - in overleg met corporaties - onder meer de volgende aanpassingen gedaan: 
- In de gemeente Amersfoort is de afspraak gemaakt dat max. 50°,0 van de vrijkomende sociale huurwoningen ter beschikking komen voor urgenten, waaronder de 
uitstoom uit de maatschappelijke opvang, In de andere gemeenten zijn ook afspraken gemaakt. 
- Om te zorgen dat er een goede match ontstaat tussen een urgent woningzoekende en de woning krijgt een deel van de urgenten direct een passende woning 
aangeboden. 
- De mogelijkheid te creëren om urgentieverklaringen ook in te zetten voor nieuwbouwwoningen en voor eengezinswoningen 

Middels de prestatieafspraken zijn in Amersfoort afspraken gemaakt over nieuwbouwwoningen, woonconcepten als 'Onder de pannen' en 'Gemengd wonen In tijdelijke 
woningen' specifiek gericht op uitstroom en voorkoming instroom In de maatschappelijke opvang. In de prestatieafspraken 2020 staat ook: 
- In de periode 2020-2021 zorgen de corporaties voor toename van ca. 300 permanente sociale huurwoningen en ruim 230 tijdelijke sociale huurwoningen, onder andere 
voor mensen die verhuizen uit een zorginstelling of de maatschappelijke opvang. 
• Eén van de corporaties spant zich in 2020 in om huurders te werven die bereid zijn een kamer beschikbaar te stellen naar de voorbeelden van Onder de pannen / 
kamers met aandacht voor met name de uitstroom uit de maatschappelijk opvang en de jeugdzorg. De gemeente spant zich in de randvoorwaarden te scheppen 
waaronder toepassing van dit woonconcept mogelijk is. 
- Een corporatie realiseert in 2020 een tijdelijk gemengd wonen project. In dit pand wonen straks vragende en dragende bewoners. De vragende bewoners zullen deels 
jongeren zijn die uitgestroomd zijn uit de zorg, of de maatschappelijke opvang. De dragende bewoners worden geselecteerd op hun motivatie om hier te gaan wonen en 
de bijdrage dle ze kunnen gaan leveren. 
- Die corporatie onderzoekt ook een andere locatie voor gemengd wonen. Gemeente en corporatie doen onderzoek om ook hier te komen tot een gemengd wonen 
project waarmee woonplekken worden gecreëerd voor vragende en dragende bewoners. Corporatie en gemeente bepalen nader de invulling van de doelgroepen met 
nadruk op jongeren en voorkoming instroom en bevorderen uitstroom uit de maatschappelijke opvang. De gemeente spant zich in om de randvoorwaarden te scheppen 
waaronder toepassing van dit woonconcept mogelijk is. 

Zie ook de bijlage met huidig beleid. Daarin worden ook de andere partijen genoemd waarmee die afspraken zijn gemaakt. 
Verder worden in de transformatiewerkplaats psychische kwetsbaarheid prioriteiten en inhoudelijk afgestemd met alle relevante partijen in Amersfoort (zorgaanbieders, 
ervaringsdeskundigen/naasten, SBI, wijkteams, GGZ, huisartsen, GGD, zorgverzekeraar, gemeente). Deze groep is verantwoordelijk voor het formuleren en prioriteren 
van gezamenlijke opgaves en projecten. 

In regionaal verband Is afgesproken prioriteit te geven: 
- Het In beeld brengen van de In- en uitstroom BW, Jeugdzorg, Begeleid Wonen en Geclusterd wonen 
- Uniforme urgentieafspraken kwetsbare doelgroepen maken en vastleggen 

Welke doelstelling wilt u met de huidige 
aanpak realiseren? 

Welke doelstellingen wilt u met de extra 
maatregelen gaan realiseren? 

Integraliteit 

Welke afspraken 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. 

Welke afspraken heeft u met andere 
relevante partijen gemaakt? 



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

Huidige maatregelen, incl. beoogd 
resultaat (hoeveel dak- en thuislozen 
denkt u hiermee te helpen). 

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

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

Het algemene beleid in de gemeente Amersfoort Is verwoord: 
- Het beleidskader sociaal domein en het uitvoeringsprogramma transformatie sociaal domein. Het beleidskader is alleen voor Amersfoort. Sommige onderwerpen zijn 
destijds afgestemd: visie, leidende principes, inkoop. Maar iedere gemeente maakt zijn eigen kader, al dan niet geïntegreerd met ander onderwerpen (gezondheid, 
sport, onderwijs). 

In regionaal verband zijn voor opvang en bescherming nader beleid opgesteld, zie: 
- Het beleidskader Moed moet (opvang en bescherming). 
- De regionale afspraken over doordecentralisatie beschermd wonen, inclusief het advies. 

Al deze bestanden zijn bijgevoegd. 
Deze informatie is grotendeels gebaseerd op wat wij als centrumgemeente weten, met op onderdelen input van de regiogemeenten. Een volledig beeld van lopende 
maatregelen was echter niet te maken, omdat preventieve maatregelen rond werk, participatie, inkomen, schuldhulp, voorkomen huisuitzettingen enz. een lokale 
verantwoordelijkheid Is. Regiogemeenten in de regio Amersfoort zetten daar allemaal op hun eigen manier op in, de uitwerking kan per reglogemeente verschillen. 

Er worden meerdere maatregelen genomen (onderstaande is niet limitatief), die in sommige gevallen veel breder van toepassing zijn dan op de doelgroep dak- en 
thuislozen: 
A. Voorkomen huisuitzetting als gevolg van huurachterstanden 
B. Preventie schulden en schuldhulpverlening 
C. Signalering en toeleiding 
D. Verbeteren proces rond aanvraag briefadressen. 
E. Opstartplekken voor jongvolwassenen 
F. Begeleid wonen plekken uitstroom opvang. 
G. Uitbreiding beschermd wonen. 
H. Housing First 
I. Programma wonen en zorg 
J. Deltaplan wonen. 
K. Urgentiebeleld en directe bemiddeling 
L. Plan van aanpak dag- en nachtopvang. 
M. Samenwerking met de regiogemeenten rond uitstroom. 
N. Doorbraakaanpak 

Eerder constateerden wij al dat extra maatregelen noodzakelijk zijn om voor (een deel van) de mensen in de nachtopvang andere woonconcepten-te ontwikkelen om 
hiermee de druk op de opvang af te laten nemen. Met de Amersfoortse gemeenteraad is afgesproken hier een aantal aanvullende woonconcepten voor te ontwikkelen. 
O.a. deze maatregelen zijn opgenomen In onderstaande tabel. In de bijlage is een nadere omschrijving gegeven. 
Met de maatregelen gericht op woningdeling en uitstroom (corporatiehotel, passantenpension, andere vorm) en de gemengd wonen projecten is het doel Om Instroom te 
voorkomen en uitstroom te realiseren van ca. 65 personen. 

maatregelen in de periode 2020-2021 (zie voor een omschrijving de bijlage) 
Preventie 
1 Initiatieven rond woningdeling 
2 Preventie van schulden en Intensivering inzet financiële zorgverlening 
3 Afspraken met private verhuurders over voorkomen van huisuitzetting als gevolg van huurachterstanden. 

Toegang en activering, gericht op (voorbereiding op) snellere uitstroom. 
4 Andere vormgeving toegang tot de opvang, 
5 Activering in de opvang. 

Uitstroom/passende plekken 
6 Tijdelijk wonen voor mensen met een beperkte zorgvraag (bijvoorbeeld in passantenpension, corporatiehotel of 'pitstop'-locatie). 
7 Gemengd wonen concepten 
8 Begeleid wonen voor kwetsbare groep met intensieve begeleiding (haalbaarheldsstudie) 
9 Housing First 

Preventieve acties gericht op het verder voorkomen van huisuitzettingen en het eerder signaleren en daarmee eerder ingrijpen om problematische schulden te 
voorkomen hebben tot doel eerder in te kunnen grijpen als mensen in de problemen (kunnen) komen die mogelijk leiden tot dakloosheid. Door een concept van 
woningdeling kan voorkomen worden dat mensen die dakloos worden of dreigen af te glijden, gebruik moeten maken van de opvang. Voor sommige mensen In de 
opvang kan het wellicht ook een eerste stap naar uitstroom zijn. 

Door te werken aan een gezamenlijk team t.b.v. toegang voor de opvang wordt geprobeerd sneller tot een duidelijk plan van aanpak en op het individu gerichte 
begeleiding te komen. Bovendien is de bedoeling door de samenstelling van het met de juiste expertise de screening en het daaropvolgende hulpaanbod verder 
verbetert. Hierdoor komen mensen sneller op hun plek terecht. De opvang is dan niet een beginpunt van hulp, maar een onderdeel van een meer geïntegreerd plan om 
te voorkomen dat mensen Instromen of sneller doorstromen. 
Door te werken aan activering is de verwachting dat het bijdraagt aan het herstel en vertrouwen. 

Tijdelijke woonconcepten, gemengd wonen concepten en housing first zijn vormen van wonen met begeleiding (waarbij de zwaarte van de begeleiding zal verschillen). 
De gemengd wonen concepten zijn ook bedoeld voor de uitstroom uit MO, een plek waar mensen - indien nodig met ambulante begeleiding - kunnen wonen. De 
tijdelijke woonconcepten (Iets als een passantenpension, corporatiehotel of pitstop-plek) kan een vorm zijn waar mensen tot rust kunnen komen en mensen hun 
dagelijks leven zo goed als mogelijk door kunnen zetten. 



Wat is uw planning voor de jaren 2020 Per maatregel Is In de bijlage aangegeven wanneer dit opgepakt of gerealiseerd moet worden. 
en 2021? 

Huidige uitgaven 	 Uitgaven in euro's (.1.000) 

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

2016 	 2017 

5.833 6.501 

2019 (schatting) 

Het betreft hier de uitgaven op basis 
van de Decentralisati-ultkering MO, 
aangevuld met een bijdrage vanuit 
eigen middelen voor een 24- 
uulsopvangvoorzieninq. Uit de DUMO 
worden ook taken gedekt rond 
bemoeizorg. Daarnaast is er vanuit 
Amersfoort (en ook regiogemeenten) 
extra financiering van o.a. 
bemoeizorgtaken. 

Wat zijn uw uitgaven aan beschermd 
wonen in de jaren 2016-2019?  

6.595 (voorlopig inzicht) 

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

In hoofdlijnen zijn de randvoorwaarden: 
- Voldoende financiële middelen, ook vanuit het Rijk. 
- De beschikbaarheid van geschikte locaties, inclusief draagvlak en draagkracht in wijken. 
- (Bestuurlijk) draagvlak in centrumgemeente, maar ook in regiogemeenten. 
- De medewerking van woningcorporaties. 
- De medewerking van zorgaanbieders en andere relevante partijen zoals de schuldhulpverlening, wijkteams, partijen in de basisinfrastructuur enz. 
- voldoende financiële middelen bij de corporaties om a) goedkope en tijdelijke woningen te kunnen realiseren en b) om meer bij te kunnen dragen aan het sociale 
beheer in de woonconcepten/complexen 

Per extra maatregel Is dit ingevuld in de bijlage. 

Wat is de verantwoordelijkheidsverdeling De regionale afspraak is dat preventie een verantwoordelijkheid is van lokale gemeenten. Regionaal worden goede voorbeelden uitgewisseld, maar het Is aan elke 
per maatregel? Wie doet wat? afzonderlijke gemeente om dit vorm te geven. Regionaal gebeurt hier ook het nodig op, zie ook de huidige maatregelen. 

In onderstaande tabel zijn per maatregel de betrokken partijen genoemd. In de bijlage Is per maatregel ingegaan op de verantwoordelijkheidsverdeling. 

Gezien de korte tijdsspanne voor indienen van het format is regionaal nog geen volledige inhoudelijke afstemming geweest hierover en het draagvlak voor elke 
maatregel. Dit betekent dat de verantwoordelijkheidsverdeling per maatregel kan wijzigen na verdere regionale afstemming en bespreking met de betrokken partijen. 

1 Initiatieven rond woningendeling: Centrumgemeente en, indien Interesse, reglogemeente, in overleg met de woningcorporatie(s) en een intermediaire partij. 
2 Preventie van schulden en intensivering inzet financiële zorgverlening: voor de extra inzet in ieder geval gemeente Amersfoort, schuldhulpverlening. 
3 Afspraken met private verhuurders over voorkomen van huisuitzetting als gevolg van huurachterstanden: Amersfoort en, indien interesse, regiogemeente. Is aan 
iedere gemeente zelf. 
4 Andere vormgeving toegang tot de opvang: centrumgemeente, wijkteams, opvangorganisatie Kwintes, andere ketenpartners zoals LdH, Roads, Tussenvoorziening. 
5 Activering in de opvang: centrumgemeente in overleg met opvangorganisaties en de basisinfrastructuur en Arbeidsintegratie 
6 Tijdelijk wonen voor mensen met een beperkte zorgvraag (bijvoorbeeld in passantenpension, corporatiehotel of 'pitstop'-locatie): centrum- en regiogemeente in 
overleg met woningcorporaties en zorgaanbieders. 
7 Gemengd wonen concepten: gemeente Amersfoort in overleg met woningcorporaties en zorgaanbieders. 
8 Begeleid wonen voor kwetsbare groep met intensieve begeleiding: centrum- en reglogemeente in overleg met zorgaanbieders en woningcorporaties. 
9 Housing first: Gemeente, zorgaanbieder, woningcorporaties 

10.2.g 

Wat zijn uw uitgaven aan begeleiding 
(doelgroep 8W-M0) in de jaren 2016-
2019? 

Voor de doelgroep MO BW zijn de uitgaven aan ambulante begeleiding niet apart zichtbaar. De kosten zoals hierboven ingegeven zijn de kosten voor opvang en begeleiding in 
de opvang (MO) en de kosten voor verblijf en begeleiding in het geval van beschermd wonen). Daarnaast beschikt het wijkteam— op individuele niveau n.a.v. de situatie van 
de individuele inwoner— aanvullende begeleiding; dit kan ook opgaan voor mensen in de opvang. Dat is niet meegenomen. 

Voeg a maatschappelijke opvang / aanpak dak- en thuislozen toe et beleid rond maatschappelijke opvang in de regio Amersfoort is onderdeel van het bredere beleid 
slang en bescherming) is bijgevoegd, evenals de regionale afspraken die zijn gemaakt rond de 

,met het oog op de doordecentralisatie Beschermd wonen).   



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. 



rrriff~,, 

Wat zijn uw uitgaven aan beschermd wonen in de jaren 2016-2019? 

2016 2017 2018 2019 (prognose) 

€ 26.804 € 26.838 € 31.297 

10.2.e, tenzij anders aangegeven 	 Doc. 17 

Van: 
Aan:  
Onderwerp: 	R.0 Budgetten 0W 
Dahm: 	 vrijdag 14 februari 202014:00:47 

Van: 	 7.).31  rtamersfoort nt> 
Datum: ,ritclag ir feb 2020 55 PM 
Aam 	 '<tminshs nl> 
Ondersop: Budgetten BW 

Hallo 

Zoals vorige week telefonisch besproken, hierbij nog een aanvulling waar het gaat om de uitgaven BW. 
2019 is een voorlopige schatting (prognose). Zie verder ook de toelichting hieronder. Is ook m.b.t. de overige uitgaven (zoals begeleiding) voor de doelgroep. 

Met vriendelijke groet, 

Kimm I Gemeente Amersfoort extimit  I T 033 Waf& I T: 062~9 I Bezoekadres• Stadhuisolein 11 www.amersfoort.nl  

Op de hoogte blijven van nieuws uit Amersfoort? Meld u aan voor de Amersfoort Mail of volg ons op Twitter 

Amersfoort voert de opgave in het sociaal domein integraal en ontschot uit. Zo is er voor het gehele sociaal domein [inclusief werk en inkomen] één begrotingsprogramma. Dit 
betekent dat kosten niet eenduidig worden geadministreerd op de budgetten zoals die oorspronkelijk door het Rijk zijn toegekend. Dit wordt versterkt doordat de regio een 
beleid uitvoert van waar mogelijk afbouw van beschermd wonen plekken en vervanging door ambulante begeleiding thuis en versterking in de sociale basis. Ook dagbesteding 
wordt voor een belangrijk deel uitgevoerd door werk en inkomen met de opdracht, waar mogelijk naar werk te begeleiden. Voor de doelgroep MO BW bestaat derhalve geen 
compleet overzicht van de uitgaven. De kosten zoals hierboven ingegeven zijn de kosten voor opvang en begeleiding in de opvang (MO) en de kosten voor verblijf en 
begeleiding (in het geval van beschermd wonen). Daarnaast is een inschatting gemaakt van de kosten voor ambulante begeleiding voor de doelgroep. Niet zijn opgenomen 
kosten voor aanvullende dagactiviteiten, versterking in de sociale basis etc.. 

10.2.g 



10.2.e 
	 Doc. 18 

Van: 
Aan: 	 2,11; 
Cc: 
Onderwerp: 	Bijlagen bij format 
Datum: 	 vrijdag 31 januari 2020 17:28:28 
Bijlagen: 	 Meerjarig beleidskader Sociaal Domein.odf 

Uitvoeringsprogramma transformatie sociaal domein.doc 
Beleidskader Moed moet.pdf 
Afspraken doordecentralisatie BW MO vanaf 1-1-2021.D:1f 
Advies maaveaericht team regionale samenwerking Ondersteuning met noodzakelijk verbliif.pcif 

Beste 

In aanvulling op de vorige mail, hierbij nog enkele bijlagen. 

Met vriendelijke groeten, 

1 Gemeente Amersfoort 1 
	

1T 033 
T: 06 
	

1 Bezoekadres: Stadhuisplein 1 1 www.amersfoort.nl  

Op de hoogte blijven van nieuws uit Amersfoort? Meld u aan voor de AmersfoortMail of volg ons 
op Twitter. 



10.2.e 	 Doc. 19 

Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	Format uitvraag 
Datum: 	 vrijdag 31 januari 2020 17:27:49 
Bijlagen: 	 Kopie van def format pva - regio Amersfoort.xlsx 

2020.01.31 Huidige inzet.pdf 
2020.01.31 Maatregelen.pdf 

Beste 	en 

Hierbij stuur ik jullie het format. Hierin vinden jullie de gevraagde informatie m.b.t. de uitvraag 
naar de regionale situatie. Ik stuur zo apart nog een aantal bijlages. 

Eerder constateerden wij al dat extra maatregelen noodzakelijk zijn om voor (een deel van) de 
mensen in de nachtopvang andere woonconcepten te ontwikkelen om hiermee de druk op de 
opvang af te laten nemen. Met de Amersfoortse gemeenteraad is afgesproken hier een aantal 
aanvullende woonconcepten voor te ontwikkelen. Deze maatregelen hebben wij in het plan 
opgenomen. 

Met betrekking tot de inventarisatie maken we bij dit ingevulde format nog de volgende 
opmerkingen: 

- De cijfers over aantallen mensen die dak- of thuisloos zijn in de regio Amersfoort zijn 
indicatief. Overall genomen geven de beschikbare gegevens ons voldoende basis om de 
genoemde maatregelen uit te werken. 
De informatie over lopend beleid is grotendeels gebaseerd op wat wij als 
centrumgemeente weten, met op onderdelen input van de regiogemeenten. Een 
volledig beeld van lopende maatregelen was echter niet te maken, ook omdat 
preventieve maatregelen rond werk, participatie, inkomen, schuldhulp, voorkomen 
huisuitzettingen enz. een lokale verantwoordelijkheid is. Regiogemeenten in de regio 
Amersfoort zetten daar allemaal op hun eigen manier op in, de uitwerking kan per 
regiogemeente verschillen. 

Met betrekking tot te nemen aanvullende maatregelen merken wij nog op: 

- De plannen zoals opgenomen in dit format zijn onder voorbehoud van afstemming met 
de regio, bestuurlijke goedkeuring (in de regio) en instemming door 
gemeenteraad/raden. Hierbij dient te worden opgemerkt dat al wel de (bestuurlijke) 
intentie is uitgesproken om deze maatregelen te nemen. 
Gezien de korte periode waarin bijgevoegde format ingevuld moest worden, hebben 
we nog niet alle voorgenomen maatregelen kunnen afstemmen met 
cliëntenvertegenwoordigers, regiogemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties. Dit 
verschilt per maatregel. Het kan daarom zijn dat mede op basis van dat overleg, de 
opgenomen extra maatregelen of plannen bijgesteld, aangevuld of vervangen moeten 
worden. Dit kan ook gebeuren in de verdere uitwerking van de plannen, bijvoorbeeld als 
blijkt dat daarmee een meer gedragen resultaat behaald kan worden. 
De plannen zijn alleen te realiseren als er ook voldoende geschikte locaties beschikbaar 
komen. Ondanks de wil iets op te zetten, is nog niet bij elke maatregel een locatie(s) in 
beeld. 

- De plannen zijn alleen te realiseren als er ook voldoende budget beschikbaar is. De 
uitvoering van de plannen vergt een (extra) investering. Per maatregel hebben wij (onder 



de voorwaarden per maatregel)de benodigde middelen inzichtelijk gemaakt. Voor de 
extra benodigde middelen doen wij een beroep op het Rijk.. H. 

Tenslotte merken we op dat de gewenste omslag tijd vergt. Het plan betreft een periode van 2 
jaar. Tegelijkertijd willen we met dit plan een transitie inzetten. Een transitie kost echter meer 
dan 2 jaar tijd. Dit betekent dat er onzekerheid is over de doorwerking van plannen na 2021 

Mochten er nog onduidelijkheden of vragen zijn, dan licht ik het graag toe. Neem dan gerust 
contact op. 

Met vriendelijke groet, 

NB. Nog een vraag aan jullie: hebben we het goed begrepen in de laatste bijeenkomst in Utrecht 
dat de cijfers en de plannen niet per regiogemeente openbaar worden? 

Gemeente Amersfoort 1 
	 €1 1T033=  

T: 06 	 Bezoekadres: Stadhuisplein 1 1 www.amersfoort.nl  

Op de hoogte blijven van nieuws uit Amersfoort? Meld u aan voor de AmersfoortMail of volg ons 
op Twitter. 
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Inleiding en probleemanalyse 

Naar aanleiding van uw oproep van 17 decemberjl. aan gemeenten om met 
voorstellen voor aanvullende maatregelen voor het terugdringen van dakloosheid te 
komen, ontvangt u hierbij de projectvoorstellen van de centrumgemeente Amsterdam. 

We zijn blij met de snelle reactie van het kabinet op de brief die de G4 heeft toegezonden en 
zien dat het kabinet de urgentie onderkent voor een gezamenlijk aanpak. Een impuls in 
samenwerking met het Rijk kan bijdragen aan een oplossing voor de mensen die nu langdurig 
moeten wachten op onderdak en begeleiding. Dit vraagt echter wel om een structurele 
aanpak. 

Structurele middelen, voor een structurele oplossing 
Je kunt dak- en thuisloze mensen niet incidenteel helpen. Om terugval te voorkomen vraagt 
een aanpak om continuiteit. Met de keuze voor incidentele middelen pakken we de 
structurele problematiek — het gebrek aan huisvesting en te weinig structurele middelen voor 
maatschappelijke opvang (MO) en beschermd wonen (BW) niet aan. 

Amsterdam kampt met een aanzienlijk tekort op de huidige MO/BW-middelen. Dit maakt de 
realisatie van een deel van voorgestelde projecten volledig afhankelijk van aanvullende 
middelen vanuit het Rijk. Om daadwerkelijk een impuls te geven aan het terugdringen van 
dakloosheid in Amsterdam is een meerjarig programma nodig. Dit vraagt om een lange 
termijn investering. In de hieronder voorgestelde maatregelen hebben we daarom twee 
scenario's op genomen: één voor 2 jaar en één voor 5 jaar. 
Wanneer het Rijk bereid is dit meerjarenplan te ondersteunen, doet Amsterdam een voorstel 
t.b.v. de verantwoording van de uitgaven. Bijvoorbeeld door het inrichten van een fonds, 
waaraan we specifieke eisen stellen aan de besteding. 

Dakloosheid is een huisvestingsprobleem 
Dakloosheid is in eerste plaats een huisvestingsprobleem. We kunnen meer opvang en 
begeleiding bieden, maar daarmee bieden we geen oplossing op de woningnood. 
Maatregelen die gemeenten op korte termijn nemen om dakloosheid tegen te gaan, moeten 
door het Rijk worden ondersteund met lange termijn maatregelen om de problematiek op de 
woningmarkt op te lossen. De huidige maatregelen zoals aangekondigd in de kabinetsbrief 
van 6 decemberjl. zijn hiervoor niet afdoende. Denk bijvoorbeeld aanvullend aan: 

• Afschaffing of verdere korting op verhuurdersheffing. De huidige korting van I. miljard 
is verspreid over 10 jaar en heeft daarmee niet voldoende impact. 

• Borgen van de betaalbaarheid van de bestaande woningvoorraad ten behoeve van 
meer goedkope en middeldure huur. 

• Maatregelen t.b.v. spreiding problematiek dakloosheid over regio's en gemeenten. 
Hanteer het woonplaatsbeginsel, waarbij de gemeente van herkomst 
verantwoordelijk blijft voor zijn dakloze inwoner. 

• Fiscaal stringenter beleid t.a.v. buy-to-let en bezit van meerdere woningen door 
particulieren. 
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De grenzen van een aanpak 
Amsterdam is een zorgzame stad en hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar 
dienstverlening aan de groep dak- en thuislozen. We hebben een goede ketensamenwerking 
opgebouwd met onze zorgaanbieders en zetten in samenwerking met woningcorporaties 
sterk in op de ambulantisering. Het Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen heeft in drie 
jaar tijd 1.900 woningen opgeleverd (housing first en omslagwoningen: woningen die eerst op 
naam van zorgaanbieder staan en op naam van de huurder komen zodra deze hier klaar voor 
is). 

We doen veel voor de doelgroep, maar zien dat sinds anderhalf jaar onze keten vastloopt. De 
vraag is te groot en er is te weinig woonruimte beschikbaar, ondanks de investeringen van de 
afgelopen jaren. We zien een verzwaring van de doelgroep. Een toename van LVB-
problematiek en een aanhoudende vraag naar 24-uursvoorzieningen, vooral vanuit de 
klinische ggz. Het lukt economisch dakloze(n) (gezinnen) steeds minder goed om op eigen 
kracht, of met enige ondersteuning, zelf aan een duurzame woonplek te komen. 

Een zorgelijke ontwikkeling is dat we steeds meer kwetsbare jonge vrouwen zien met 
problemen rondom (dreigende) dakloosheid. Een aantal weet de weg te vinden naar de 
opvang en krijgt daar hulp en begeleiding. Een aantal gaat van bank naar bank en komt soms 
in onveilige situaties terecht. Op dit moment trekken we samen met de stadsdelen op om 
beter grip te krijgen op deze groep en zetten hierop in via het actieprogramma. 

Stagnatie crisisketen spoedeisende psychiatrie 
De termijn waarop we iemand kunnen huisvesten is door het vastlopen van de MO/BW-keten 
van maanden in jaren veranderd. Dit zorgt voor een overloopeffect waarbij cliënten die 
wachten op een plek in de maatschappelijke opvang of beschermd wonen te lang op de 
verkeerde plek verblijven: jeugdzorg met verblijf, detentie en de klinische ggz. 

Doordat een groep BW-cliënten te lang in ggz-klinieken verblijft, ontstaan wachtlijsten voor 
de spoedeisende psychiatrie. Hierdoor kunnen mensen die in een crisis verkeren niet tijdig 
geholpen worden. We kunnen dit als stad niet accepteren en hebben hiervoor doorstroom in 
de maatschappelijke opvang en beschermd wonen keten nodig. 
In bijgevoegd plan vindt u de maatregel die er voor zorgt dat de 24-uurs beschermd wonen 
plekken, waar deze groep zo'n behoefte aan heeft, beschikbaar komen. Hiervoor is financiële 
ondersteuning vanuit het Rijk noodzakelijk. Ook pakken we via meerdere maatregelen de 
lange wachtlijsten voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang aan. 

Landelijke oplossing voor remigrantengezinnen 
Een groep waarbij een toename van de vraag wordt waargenomen, maar die niet is 
meegenomen in dit plan, is de groep remigrantengezinnen. De gezinnen uit het buitenland 
die zich bij onze gemeenten melden, hebben in vrijwel alle gevallen uitsluitend een 
huisvestings- en inkomensvraag. Deze ondersteuningsvraag valt niet onder de Wmo 2015. In 
Amsterdam hanteren we de regel 'geen kind op straat'. De opvang van remigrantengezinnen 
drukt daarmee op de middelen die nodig zijn voor onze reguliere taken en de opvang van 
andere kwetsbare inwoners. Dit probleem vraagt om een landelijke oplossing. Landelijke 
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spreiding is noodzakelijk om deze groep goed op te vangen, deze maatregel kan alleen met 
landelijke regie worden bewerkstelligd. We verwachten daarom dat een oplossing voor dit 
vraagstuk door het Rijk en gemeenten gevonden wordt in de daarvoor opgerichte werkgroep. 

Mogelijke maatregelen 
De 11 hieronder genoemde maatregelen richten zich op verschillende pijlers: het creëren van 
(tijdelijke) extra woonplekken, investeren in een nieuw perspectief voor de cliënt en preventie. 

1. 	I Onvoldoende middelen om in huidige vraag te voorzien I €17.400.000 
(Tijdelijk) extra woonplekken 

€55.800.000 

2. Bevriezen afbouw 24-uurszorg t.b.v. doorstroom 
klinische ggz 
Gebruik leegstaand vastgoed van de opvangketen 

C 9.240.000 

€2.000.000 

€42.900.000 

€5.000.000 

3- 	Prikkelarme voorziening voor extreem ontregelde 
groep 
Eenmalige verbouwingskosten 

4. 	Uitbreiden van de passantenpensions volwassenen en 
jongvolwassenen + noodopvang gezinnen in de regio 
Eenmalige verbouwingskosten 
Werving van kamers bij particulieren en bemiddeling 
van jongvolwassenen naar een kamer in het kader van 
afbouw (ambulante) (jeugd)hulpverlening 

€4.200.000 

€3.000.000 

€2.800.000 

€1.200.000 

€450.000 

€10.500.000 

€3.000.000 

€7.000.000 

€1.200.000 

€1.125.000 

6. Ambulante begeleiding van jongvolwassenen die in het 
kader van afbouw (ambulante)(jeugd)hulpverlening op 
een kamer van een particulier wonen. 

€900.000 €2.250.000 

Nieuw perspectief voor de cliënt 
7 • Investeren in publiek-private samenwerking: ruimte 

voor initiatief gericht op toeleiden naar werk 
€2.000.000 €5.000.000 

8. Investeren in resourcegroepen rond cliënten op de 
wachtlijst 

€4.160.000 €10.400.000 

Preventie 
9- Onderzoek het aantrekkelijker maken van 

samenwonen 
€50.000 

10. 	Economisch daklozen ondersteunen op weg van 
tijdelijke naar structurele huisvesting 

€1.000.000 €2.500.000 

11. 	Uitbreiding van intensieve financiële begeleiding voor 
groep economisch daklozen 

€1.200.000 €3.000.000 

Totaal  € 49.600.000  € 144.675.000 
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Beschrijving maatregelen 

s.  Onvoldoende middelen om in huidige vraag te voorzien 
We zien in Amsterdam een stijgende vraag naar maatschappelijke opvang en beschermd 
wonen. 

Amsterdam heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de ambulantisering. In drie jaar tijd 
zijn meer dan 1.900 woningen opgeleverd t.b.v. de ambulantisering. Ondanks deze 
investeringen in individueel begeleid wonen (omslagwoningen en housing first), zien we een 
aanhoudende vraag naar 24-uurs voorzieningen. M.n. vanuit de klinische ggz, maar ook vanuit 
het forensisch domein en de jeugdzorg. Tegelijkertijd heeft een aanzienlijke groep van onze 
cliënten in beschermd wonen behoefte aan levenslange 24-uurs ondersteuning (toekomstige 
Wlz-cliënten), dit zorgt voor onvoldoende doorstroom om in de aanhoudende vraag te 
voorzien. Samen maakt dit het onmogelijk om de financieel noodzakelijke afbouw van 24-
uursvoorzieningen te realiseren. 

Ook is er een aanhoudende vraag vanuit groepen die direct opgevangen moeten worden: 
gezinnen en kwetsbare cliënten met LVB-problematiek. Voor deze laatste groep ontvangt 
Amsterdam 1.8 miljoen van het Rijk, terwijl de daadwerkelijke kosten oplopen tot 8.9 miljoen. 

Dit leidt er toe dat de huidige middelen vanuit de Rijksbegroting ontoereikend zijn en we te 
maken hebben met een tekort op MO/BW-ondersteuning, dat voor 2020 en 2021 samen 
neerkomt op 17,4 miljoen. Dit loopt bij gelijkblijvende middelen vanuit het Rijk de komende 
vijf jaar verder op. 

€ 4,6 miljoen Tekort 2020 

€ 12,8 miljoen Tekort 2021 

Tekort 2024 
* bij gelijkblijvend budget vanuit het Rijk  

€ 55,8 miljoen 

In Amsterdam maken we ons hard voor de doelgroep en hebben we laten zien de omslag te 
maken naar wonen met begeleiding. Volgende maatregelen kunnen daar aan bijdragen, maar 
we komen al te kort in de basis. Als eerste maatregel vragen we u dan ook om 
tegemoetkoming voor deze kosten. 

(Tijdelijk) extra woonplekken 

2. Bevriezen afbouw van 24-uursplekken t.b.v. de doorstroom uit de klinische ggz en 
gebruiken leegstaand vastgoed van de opvangketen 
Amsterdam hanteert een afbouwdoelstelling voor 24-uursvoorzieningen. Met deze geplande 
afbouw moet de uitbreiding van ambulante trajecten bekostigd worden (de honderden 
omslagwoningen). Dit proces is door de aanhoudende vraag naar 24-uursvoorzieningen de 
afgelopen jaren vertraagd. Inmiddels is de afbouw in gang gezet en staan ook binnen de keten 
enkele woonplekken leeg die nu niet gefinancierd kunnen worden. 
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Dak- en thuislozen die nu in klinische ggz verblijven en wachten 
op doorstroom naar beschermd wonen 

Doelgroep 

7o plekken per jaar 2020 — 2021, 
170 plekken per jaar voor 2022-2024 

Aantallen 

We bevriezen de afbouw tijdelijk. Hierdoor blijven 7o aantal 24-
uursplekken langer beschikbaar. 
Mensen met een vraag om 24-uurszorg hebben deze 
ondersteuning vaak meerdere jaren nodig. Wanneer wordt 
gekozen voor een korte termijninvestering, wordt een groep 
cliënten geplaats waarvan verwacht wordt dat zij binnen deze 
periode kunnen doorstromen naar een reguliere woning.  
Begeleidingskosten: gemiddeld €66.000 per jaar 
2 jaar: €9,24 miljoen 
5 jaar: €42,9 miljoen 

Maatregel 

Kostenpost 

Effect Amsterdam en regiogemeenten. 
Randvoorwaarden Financiële steun van het Rijk. 
Planning Zorgaanbieders stellen op dit moment een plan op. 
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Temporiseren afbouw intensieve 24-uursplekken beschermd wonen 
Er is een aanhoudende vraag naar 24-uursvoorzieningen: meer dan 700 cliënten wachten op 
deze ondersteuning. Een deel van hen verblijft nog thuis, anderen zijn dakloos en kunnen na 
een klinische opname of jeugdzorg met verblijf nergens anders heen. Met als gevolg 
aanhoudende druk op de verkeerde bedden en oplopende wachtlijsten in de ggz. 

Leegstaand vastgoed in voormalige 24-uursvoorzieningen als tijdelijke woonplek 
aanbieden aan cliënten die zelfstandig kunnen wonen met begeleiding 
De huidige leegstaande kamers binnen de opvanglocaties kunnen met incidentele middelen 
aan een lichtere cliëntgroep worden aangeboden waarna zij moeten uitstromen naar een 
reguliere woning. Op deze manier creëren we tijdelijk extra woonplekken voor deze groep. 
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Dakloze cliënten die wachten op een omslagwoning of 
groepswoning van MO/BW-zorg en nu op de wachtlijst staan. 
40 plekken per jaar 

Doelgroep 

Aantallen 
Maatregel Leegstaande kamers op opvanglocaties worden aangeboden aan 

cliënten die ook met ambulante ondersteuning afkunnen. 
Hiermee creëren we een geclusterde woonvorm. Deze cliënten 
moeten binnen 2 jaar uitstromen naar een reguliere woning. 
Wanneer voor een vijfjarenfinanciering wordt gekozen, kunnen 
we hiermee meer mensen helpen. 

Kostenpost Begeleidingskosten: €25.000 per jaar 
2 jaar: ez miljoen 
5 jaar: €5 miljoen 

Effect Amsterdam en regiogemeenten. 
Randvoorwaarden Financiële steun van het Rijk. 
Planning Zorgaanbieders stellen op dit moment een plan op. 
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3. Prikkelarme voorziening voor extreem ontregelde groep 
In de 24-uursopvang maatschappelijke opvang en beschermd wonen doet zich een knelpunt 
voor bij zo'n 30 (steeds wisselende groep) cliënten. Het gaat om mensen die naast de voor 
mo/bw gebruikelijke problematiek (zoals verslaving, verstandelijke beperking, psychiatrische 
problematiek), extreem ontregelend gedrag vertonen. 
Het continue blootstaan aan prikkels van de stad en het voortdurend moeten worden 
aangesproken op het gedrag is voor deze specifieke, kleine groep eerder een trigger dan een 
oplossing. Voor deze groep biedt een nieuw te realiseren locatie in de vorm van een 24-
uursopvang in een prikkelarme omgeving, en waar geen omwonenden zijn die last hebben 
van dergelijk gedrag een oplossing. Hier kunnen mensen dit extreme gedrag vertonen zonder 
dat zij daar voortdurend op hoeven te worden gecorrigeerd. Dit geeft rust, en juist dat leidt 
tot verbetering. 

Doelgroep Extreem ontregelde groep van 3o cliënten in de 
maatschappelijke opvang en beschermd wonen. 
3o plekken per jaar Aantallen 

Maatregel Het realiseren van een locatie in de vorm van een 24-uursopvang 
in een prikkelarme omgeving, waar geen omwonenden zijn die 
last hebben van dergelijk gedrag een oplossing. Hier kunnen 
mensen dit extreme gedrag vertonen zonder dat zij daar 
voortdurend op hoeven te worden gecorrigeerd. Dit geeft rust, 
en juist dat leidt tot verbetering. 

Kostenpost  Eenmalige verbouwingskosten: €3 miljoen 

Begeleidingskosten voor 3o cliënten x €70.000 per jaar)• 
2 jaar: €4,2 miljoen 
5 jaar: €10,5 miljoen 

Effect  Amsterdam en regiogemeenten 
Randvoorwaarden Dit project wordt gerealiseerd. Wanneer hier geen aanvullende 

financiële steun van het Rijk voor komt, wordt dit uit de 
bestaande middelen gedaan en gaat dit ten koste van andere 
plekken in de opvangketen. 

Planning Er volgt in het voorjaar een besluit over het beoogde pand. 

4. Uitbreiden van de passantenpensions volwassenen en jongvolwassenen + noodopvang 
gezinnen in de regio 
In passantenpensions en de noodopvang voor gezinnen kunnen economisch daklozen een half 
jaar verblijven, op een eigen kamer, om tot rust te komen en vanuit daar te zoeken naar 
duurzame huisvesting. Op dit moment bevinden dit soort plekken zich alleen in Amsterdam 
en is het aanbod voor jongvolwassenen beperkt. Soortgelijke voorzieningen ontbreken op dit 
moment inonze regiogemeenten. Om een dergelijke voorziening op te stellen is een 
meerjarige investering nodig. 
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Zelfredzame daklozen volwassenen, jongeren en gezinnen die 
niet op eigen kracht aan huisvesting kunnen komen. 

Doelgroep 

150 plekken per jaar. 
We breiden de huidige passantenpensions uit. Deze plekken 
worden in regiogemeenten gepositioneerd, waar dit aanbod nu 
nog ontbreekt. 

Aantallen 
Maatregel 

€1,z miljoen verbouwingskosten 
2 jaar: €2,8 miljoen begeleidingskosten waarvan 800.000 
specifiek voor een jongerenvoorziening 
5 jaar: €7 miljoen begeleidingskosten waarvan € 2 miljoen 
specifiek voor een jongerenvoorziening 

Kostenpost 

Effect Amsterdam en regiogemeenten 
Aanvullende financiering van het Rijk is noodzakelijk. Moet 
geschikt vastgoed voor worden gevonden en moeten afspraken 
worden gemaakt over borging. Dit project vraag om een 
meerjarige investering en is afhankelijk van cofinanciering door 
de regiogemeenten. 

Randvoorwaarden 

Planning Verkenning kan starten in maart. 

Aantallen so per jaar 

2 jaar: 450.000 
51aar: €1.125.000 

Kostenpost 

Jongvolwassenen i8 — 23 jaar (deels) die na afronding 
(ambulante) jeugdhulp niet terug kunnen naar het eigen netwerk 

Doelgroep 

In samenwerking met gemeenten, jeugd(hulp)aanbieders en 
corporaties en particulieren werving en bemiddeling van 3.8+ 
jongvolwassenen naar een kamer bij particulieren. 
Naast ambulante begeleiding is er voor de jongvolwassenen 
informele steun door de nieuwe huisgenoten, buurtbewoners of 
net netwerk van de jongvolwassen. 
(ihkv Pilot Onder de Pannen/Pilot Kamers met Aandacht). 

Maatregel 

Randvoorwaarden Financiering van het Rijk is noodzakelijk. 
Planning Verkenning kan starten in maart. 
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5. Werving van kamers bij particulieren en bemiddeling van jongvolwassenen naar een 
kamer in het kader van afbouw (ambulante) (jeugd)hulpverlening 
Op dit moment kent Amsterdam een project kamers met kansen. Succesvolle projecten zoals 
Kamers met Aandacht, waarbij gebruik wordt gemaakt van het aanbod van particulieren zijn 
nog niet geïntroduceerd in de stad. We willen dit inrichten voor de groep jongvolwassenen. 
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5o plekken per jaar. Aantallen 

2 jaar: c 2 miljoen 
S laar: € 5 miljoen 

Kostenpost 

(Economisch) daklozen die niet op eigen kracht aan huisvesting 
in Amsterdam kunnen komen en kunnen werken. 

Doelgroep 

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. 

Maatregel 

Effect Amsterdam en regiogemeenten 
Volledig afhankelijk van aanvullende Rijksmiddelen. 
Samenwerking met Springplank moet nog worden opgezet. Dit 
project vraagt om een lange termijninvestering: o.a. relaties 
aangaan met private partners. 

Randvoorwaarden 

Afhankelijk van toezegging vanuit het Rijk. Verkenning kan voor 
mei plaatsvinden. 

Planning 
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6. Ambulante begeleiding van jongvolwassenen die in het kader van afbouw 
(ambulante)(jeugd)hulpverlening op een kamer van een particulier wonen. 
Aanvullend op bovenstaande vragen we extra begeleiding aan voor jongvolwassenen in het  
kader van afbouw van de (jeugd)hulpverlening en voorbereiding op stabiele huisvesting. 

Doelgroep Jongvolwassenen 1.8 — 23 jaar die na afronding van (ambulante) 
(jeugd)hulpverlening (w.o. pleegzorg) niet terug kunnen naar het 
eigen netwerk en niet in aanmerking komen voor studenten- of 
jongerenhuisvesting (via woningnet). 

Aantallen 50 per jaar 
Maatregel Ambulante begeleiding van gemiddeld 3. uur per week gedurende 

ijaar in het kader van afbouw van de (jeugd)hulpverlening en 
voorbereiding op stabiele huisvesting 

2 jaar: c 900.000 
5 jaar: €2.250.000 

Kostenpost 

Effect  Amsterdam en regiogemeenten 
Randvoorwaarden  Financiering van het Rijk is noodzakelijk. 
Planning  Verkenning kan starten in maart. 

Nieuw perspectief voor de cliënt 

7. Publiek-private samenwerking. Ruimte voor initiatieven gericht op werk. 
Het vinden van werk helpt bij het vinden van structurele huisvesting. Op dit moment wordt in 
de Amsterdamse opvangketen nog betrekkelijk weinig aandacht besteed aan de verbinding 
met werk. In Eindhoven bestaat het initiatief 'de Springplank', die samenwerking aangaat met 
bedrijven en werkt volgens het principe work first. 
Zij hebben eerder aangeboden een soortgelijk initiatief in Amsterdam op te zetten, maar hier 
was tot op heden geen ruimte voor. Ook onze huidige zorgaanbieders zouden voor cliënten 
binnen de MO/BW nieuwe initiatieven gericht op werk kunnen opzetten. 
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8. Investeren in resourcegroepen rond cliënten op de wachtlijst 
Amsterdam kent lange wachttijden en wachtlijsten voor MO-maatwerkvoorzieningen. Deze 
cliënten krijgen tijdens het wachten relatief weinig begeleiding door de groeiende 
wachtlijstomvang. Een aanzienlijk deel van deze groep wacht op housing first (een 
omslagwoning). We zijn hierbij sterk afhankelijk van het aantal woningen dat voor deze groep 
kan worden opgeleverd. Ondanks de afspraak dat 3o% van de vrijkomende sociale 
huurwoningen naar kwetsbare groepen zoals de MO/BW gaan, zien we dat dit door het 
opleveren van te weinig nieuwbouw en te beperkte verhuisbewegingen uit sociale 
huurwoningen, niet tot de absolute aantallen leidt die we nodig hebben. 

Op dit moment loopt een pilot waarin we resourcegroepen organiseren rondom cliënten op 
de wachtlijst met als doel de ondersteuningsvraag om te buigen en het sociaal netwerk 
rondom de cliënt te activeren. Een groep van 5o mensen wordt gekoppeld aan een regisseur. 
Deze werkt volgens de sociale resourcemethodiek en gaat intensief met de cliënt en zijn 
netwerk aan de slag. Dit biedt de mogelijkheid om de vraag om ondersteuning te verlichten, 
maatwerk te leveren (bijvoorbeeld een financiële bijdrage, het uitzonderen van de 
kostendelersnorm, netwerk ondersteunen bij opvang van familielid) en intensiever te zoeken 
naar andere huisvestingsoplossingen, zowel in het netwerk of buiten Amsterdam. 

Uit een recente enquête onder cliënten op de MO-wachtlijst blijkt dat: ongeveer 1/3 van de 
cliënten nog een betrokken netwerk heeft, 1/3 bereidt is naar buiten Amsterdam te verhuizen 
en de helft in staat is om (onder begeleiding) te kunnen werken. Door al deze cliënten te 
koppelen aan een regisseur kan actiever op dit perspectief worden ingezet en kan een 
huisvestingsvraag voor een deel van deze cliënten alternatief worden opgelost. Met 
structureel aanvullende inzet, is het mogelijk deze aanpak te standaardiseren. Iedere cliënt 
die zich meldt voor maatschappelijke opvang krijgt direct intensieve begeleiding. 

Doelgroep Dakloze cliënten met een lichtere ondersteuningsvraag die 
wachten op housing first. 

Aantallen 5oo trajecten 
Maatregel 
	

We ondersteunen cliënten die wachten op opvang intensiever en 
werken daarbij conform de sociale resourcemethodiek. Hiermee 
willen we een deel van de ondersteuningsvraag ombuigen en 
mensen en hun netwerk meer ondersteunen bij het vinden van 
tijdelijke overbruggingsplekken of alternatieve 
woonoplossingen. 

Kostenpost 
	

Gemiddelde inzet per traject:16o uur. Voor 5oo cliënten vergt dit 
aanvullende inzet van 64 fte (á €65.000). 
2 jaar: €4,16 miljoen 
5 jaar: €10,4 miljoen 

Effect  Amsterdam en regiogemeenten 
Afhankelijk van aanvullende middelen vanuit het Rijk en 
voldoende beschikbaar personeel op de arbeidsmarkt. 
De pilot kan worden uitgebreid, zodra een toezegging voor 
aanvullende financiering is gedaan. 

Randvoorwaarden 

Planning 

9 
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Preventie 

9. Onderzoek het aantrekkelijker maken van samenwonen 
In Amsterdam en landelijk zien we dat de grootte van huishouders steeds verder afneemt. 
Amsterdam kent al het project Onder de Pannen, maar hierbij bestaat geen grote (financiële) 
prikkel voor deelnemers om een kamer te verhuren aan een vreemde. Het aantal 
aanmeldingen is dan ook niet zo groot als wij graag zouden zien. 
We laten daarom onderzoek doen naar wat nodig en mogelijk is om samenwonen te 
bevorderen. Zowel voor economisch daklozen, als voor cliënten in de opvangketen. Hoe 
kunnen we het bijvoorbeeld mogelijk maken dat mensen niet alleen maar samen op een 
omslagwoning gaan wonen? We laten een onderzoeksbureau de opties in kaart brengen en 
adviezen uitbrengen richting gemeenten en Rijk welke maatregelen of regelruimte hiervoor 
nodig zijn. 

Doelgroep  Mensen die ruimte in huis hebben om iemand een kamer aan te 
bieden. 

Aantallen 
Maatregel We geven een bureau de opdracht inzichtelijk te maken wat 

nodig is om samenwonen / het verhuren van een kamer 
aantrekkelijker te maken en hoe dit te realiseren. Dit kan ook 
betekenen dat het Rijk beleid rondom belastingen moet 
aanpassen uitzonderingen moet maken. 

Kostenpost €50.000 

Effect Landelijk 
Randvoorwaarden  Financiering van het Rijk. 
Planning  Afhankelijk van financiering. 

10 . Economisch daklozen ondersteunen op weg van tijdelijke naar structurele 
huisvesting. 
In 2020 is afgesproken dat woningbouwcorporaties zoo tijdelijke woonplekken voor één jaar 
aanbieden aan ongeveer 400/500 economisch daklozen. Dit zijn bijvoorbeeld woningen die 
vrijstaan en wachten op sloop of renovatie. We vragen budget aan voor extra begeleiding om 
deze groep te ondersteunen bij uitstroom richting structurele huisvesting zowel binnen als 
buiten Amsterdam. Bijvoorbeeld door het opzetten van een toolbox en financiële vrije ruimte 
om mensen te ondersteunen bij hun verhuizing naar buiten Amsterdam. 

Doelgroep Economisch daklozen die niet op eigen kracht aan structurele 
huisvesting in Amsterdam kunnen komen en gebruik maken van 
tijdelijke huisvesting 	jaar). 

Aantallen  400/500 mensen per jaar 
Maatregel Woningcorporaties stellen tijdelijke huisvesting beschikbaar 

(bijvoorbeeld tijdelijk leegstaande locaties die wachten op sloop 
en renovatie). Deze mensen worden begeleid richting uitstroom 
neer structurele huisvesting binnen en buiten Amsterdam. 

Kostenpost 2 jaar: €3. miljoen 

10 



Gemeente Amsterdam 	 3o januari 2020 
Afdeling Zorg 

5 jaar: € 2,5 miljoen 
Effect 
	

Amsterdam 
Randvoorwaarden Financiële ondersteuning van het Rijk en voldoende personeel op 

de arbeidsmarkt. 
Planning 	 Woonplekken worden in 2020 en 2021 beschikbaar gesteld. 

Begeleiding gericht op uitstroom zou hierop aanvullend zijn en is 
volledig afhankelijk van financiële ondersteuning vanuit het Rijk.  

Uitbreiding van intensieve financiële begeleiding voor groep economisch daklozen 
Een van de maatregelen om dakloosheid terug te dringen is om de financiën van mensen in 
orde te maken/ houden. Bij de Gemeente Amsterdam hebben we hiervoor een methode 
ontwikkeld die FIBU heet. Bij de FIBU werken Budgetconsulenten en schuldhulpverleners 
samen om onze klanten financieel stabiel en gezond te krijgen. 

Standaard is dat er een budgetplan wordt opgesteld met betalingen die allereerst vanuit de 
gemeente worden gedaan en geleidelijk aan steeds meer vanuit de klant. De klant wordt hier 
intensief bij begeleid om weer te leren om overzicht te houden. Daarnaast worden de 
schulden gestabiliseerd en wordt een kredietaanvraag gedaan. De meest intensieve 
begeleiding hiervoor bestaat onder andere uit gesprekken bij klanten thuis, regelmatige 
voortgangsgesprekken, samen de betalingen verrichten en laagdrempelig contact via Whats 
App voor hulp. Deze intensieve aanpak is zeer succesvol gebleken en leidt in veel gevallen tot 
vergroting van zelfredzaamheid van de klanten. 

We hebben deze Fibu methodiek de laatste jaren toegepast bij diverse groepen kwetsbare 
Amsterdammers. Daklozen OGGZ, statushouders, jongeren met bepaalde problematiek. Wij 
zien de successen en zouden deze methode graag breder toepassen bij alle dakloze 
Amsterdammers en de kwetsbare Amsterdammer die dakloos dreigt te worden met een 
financiële uitdaging. We zien in deze groep grote stress over de financiën, maar ook dat de 
zorg over een woning/ slaapplek alles overheerst. Met een korte periode van intensieve 
begeleiding op financiën kun je deze groep snel weer financieel overzicht laten hebben of 
helpen met schuldhulpverlening. 

De kosten hiervoor zijn personeelslasten. Een budgetconsulent heeft bij de intensieve aanpak 
een caseload van i op 45. Voorstel is om te starten met de groep van Economisch Daklozen 
die nu als pilot in tijdelijke corporatiewoningen worden geplaatst voor ljaar. zoo woningen 
voor 400/500 mensen. Fibu kan deze mensen begeleiden bij het op orde houden/ krijgen van 
hun financiën zodat ze geen financiële stress ervaren en ze zich kunnen focussen op het 
vinden van werken en een woning en tegelijk eventuele schulden worden aangepakt. 
Hiervoor hebben we rond de 3.o budgetconsulten voor nodig. Dit komt neer op €600.000 per 
jaar. 

11 



Gemeente Amsterdam 	 3o januari 2020 

Afdeling Zorg 

12 

Doelgroep Economisch daklozen die niet op eigen kracht aan structurele 
huisvesting in Amsterdam kunnen komen en gebruik maken van 
tijdelijke huisvesting (3. jaar). 
400/500 mensen per jaar Aantallen 

Maatregel We bieden deze doelgroep intensieve financiële begeleiding door 
Fibu aan. Dit vraagt om extra inzet van ao budgetconsulenten per 
jaar. 
2 jaar €1,2 miljoen 
5 jaar: €3 miljoen 

Kostenpost 

Effect Amsterdam 
Randvoorwaarden Afhankelijk van aanvullende financiering van het rijk en 

beschikbaar personeel. 
Planning Afhankelijk van financiering. 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	Extra maatregelen dakloosheid Amsterdam 
Datum: 	vrijdag 31 januari 2020 09:47:20 
Bijlagen: 	Ingevulde Uitvraag Amsterdam.xlsx 

koersbesluit maatschappelijke opvang en beschermd wonen 2016-2020.pdf 
programmaplan-programma huisvesting kwetsbare groepen-2019-2022-juni-2019.pdf 
Aanvullende maatregelen gemeente Amsterdam aanpak dakloosheid 2020-2021 .odf 

Beste 

Bijgevoegd vinden jullie het plan van aanpak voor de gemeente Amsterdam. 
We zien erg uit naar jullie reactie en hopen op positief bericht in mei. Het is een flinke opgave waar we 
samen voor staan. 

Mochten jullie nog vragen hebben over bijgevoegde maatregelen, dan ben ik daarvoor bereikbaar. 
Veel succes met het beoordelen en de korte deadlines de komende week! 

Vriendelijke groeten, 

Beleidsadviseur MO/BW 

Afdeling Zorg 

Gemeente Amsterdam 

Jodenbreestraat 25 

Postbus 3.840 

1000 BV, Amsterdam 

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een 
e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen 
en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over 
de rechten op informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.  
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Format extra maatregelen dak- en thuisloosheid 

Beschrijving algemene problematiek in de regio 

Welke concrete belemmeringen ervaart u bij het helpen bij 
de groep daklozen waar we het hier over hebben? 

In Amsterdam hebben we een goede ketensamenwerking opgebouwd met onze zorgaanbieders en zetten we in 
samenwerking met woningcorporaties sterk in op de ambulantisering (in 3 jaar tijd meer dan 1.900 

omslagwoningen en housing firsttrajecten). We zien dat sinds anderhalf jaar onze keten vastloopt: we kunnen de 
stijgende vraag niet meer behappen. De opvangketen stroomt niet snelgenoeg door en kwetsbare mensen 
wachten te lang op maatwerkondersteuning. Hierbij zijn de grootste knelpunt het niet beschikbaar zijn van 

voldoende woningen en het ontoereikende Wmo-budget om meer cliënten ondersteuning te bieden. 

Het niet beschikbaar zijn 
van voldoende 

woonoplossingen. Zowel als 	Geen controle over de 	Aanhoudende vraag voor 24 Ontoereikend budget om 
oorzaak van dakloosheid toename van de vraag: ook uursvoorzieningen vanuit de cliënten ondersteuning te 
(preventie) als oplossing 	van buiten Amsterdam. 	klinische ggz. 	 bieden. 

van dakloosheid: uitstroom 
uit de opvangketen. 

Omvang doelgroep 
	

Geschatte aantal 

Geschatte aantal dak- en thuislozen in uw regio op 
peildatum 1 december 2019? 

Waarvan 18-27 jaar 

[1] Meer dan 2000 economisch daklozen (op basis van verstrekte dak- en thuisloze uitkeringen), waarvan 272 
in een passantenpension wonen (kamer voor een half jaar). 
[2] 242 gezinnen op de wachtlijst voor MO maatwerkvoorziening. Ruim de helft van deze groep verblijft in de 
noodopvang. 346 gezinnen verblijven reeds in een MO maatwerkvoorziening. 
[3] Let op: Dit is niet dé doelgroep die in Amsterdam voor beschermd wonen in aanmerking komt. 680 
kwetsbare volwassen daklozen staan op de wachtlijst voor een maatwerkvoorziening voor opvang. Vanaf april 
wordt de kortdurende nachtopvang voor deze groep uitgebreid tot 341 plekken. Daarnaast woont een grote 
groep voormalige daklozen in langdurige maatwerkvoorzieningen binnen de MO: 318 kwetsbare volwassenen 
wonen in 24uursvoorzieningen, 356 in groepsplekken en 1351 in individueel begeleid wonen (voornamelijk 
omslagwoningen, housing first projecten en herstartstudio's). 
[4] 103 kwetsbare jongvolwassenen van 18-23 staan op de wachtlijst voor maatwerkopvang. 420 
jongvolwassenen verblijven in een langdurige maatwerkvoorziening maatschappelijke opvang. 
[5] Daarnaast kent Amsterdam lange wachttijden voor de beschermd wonen keten. Hierbij zien we een 
wachtlijst van 957 cliënten. Een deel daarvan verblijft nog in een ggz-kliniek of de jeugdzorg. Een groep is al 
uitbehandeld en wacht op de verkeerde plek, technisch zijn zij dakloos. Een ander deel wacht binnen de 
beschermd wonen keten op een beter passende plek. In de beschermd wonen maatwerkvoorzieningen hebben we 
reeds: 1344 mensen in 24-uursvoorzieningen wonen, 316 in groepswoningen en 777 in individueel beschermd 
wonen (omslagwoningen, satellietwoningen van zorgaanbieders). In beschermd wonen maken we geen 
onderscheid in leeftijd, tussen deze groep bevinden zich jongeren vanaf 18 jaar. 

Deze cijfers kunnen we op deze termijn niet opleveren. Indicatie: zo'n 523 cliënten vallen onder de MO 
jongvolwassen keten (van 18-23). 



Deze cijfers kunnen we op deze termijn niet opleveren. 

Voornamelijk man, 
migratieachtergrond, 
gemiddelde leeftijd zo rond 
de 35. We zien een stijging 
van meiden tussen 18-23 
jaar die zich voor 
maatwerkopvang 
aanmelden 

Toename van (lichte) LVB 
problematiek, clienten die 
zich zonder begeleiding niet 
kunnen handhaven. 
Toename van aanvankelijk 
economische daklozen die 
lang dakloos blijven 
waardoor men 
7plfrprI7amhpiri 

Verzwaring van de 
doelgroep door 
ambulantisering vanuit de 
GGZ, korte opnameduur. 
Wegens 
wachtijstproblematiek 
(zowel binnen GGZ als 
MO/BW) toename van 
nc,n7 rinpinrnpn on ctr-Rt. 

Groep verslaafden en 
clienten met een 
detentieverleden blijft 
redelijk stabiel. 

Waarvan 28 jaar en ouder 

Beschrijving van de doelgroep op andere relevante punten 
(denk aan geslacht, GGZ problematiek, 
verslavingsproblematiek, detentieverleden, enz.) 

2000 zelfredzame daklozen hebben in eerste instantie behoefte aan een woonplek. Met wijkzorg / 
schuldhulpverlening etc. zijn zij vervolgens voldoende geholpen. Onder jongvolwassenen zien we vooral meiden die:  
behoefte hebben aan een woonplek. Het gaat om een kwetsbare groep meiden met een woonvraag. Soms hebben 
zij een tijdelijke woonplek. Op dit moment loopt een pilot om deze groep nader te definiëren, omdat nog niet 
bekend is hoe groot de groep is en hoe de woonvraag zich tot de zorgvraag verhoud. 

Bestaande capaciteit individueel begeleid wonen en groepswonen:2800 volwassenen (1707 MO, 1093 BW) 
293 gezinnen, 325 jongvolwassenen 
Wachtlijst individueel begeleid wonen en groepswonen: 912 volwassenen (540 MO, 372 BW) 170 
gezinnen, 23 jongvolwassenen 

Bestaande capaciteit 24-uursplekken MO/BW: 1662 volwassenen (318 MO, 1344 BW) 53 gezinnen, 60 
jongvolwassenen 
Wachtlijst 24-uursplekken MO/BW : 750 volwassen clienten op wachtlijst (137 MO, 614 BW) 72 gezinnen, 26 
jongvolwassenen 
Zie hierboven (rij 9). 
Toename LVB. Door inzet 
op ambulantisering en 
omslagwoningen blijft de 
zwaardere doelgroep in 24-
uursvoorzieningen achter. 
Deze clienten hebben 
langer de tijd nodig om uit 
te stromen, of zullen 
levenslang deze 
ondersteuning nodig 
hebben. 

Voor uitstroom uit 
opvangvoorzieningen zijn 
clienten haast volledig 
afhankelijk van woningen 
die vanuit gemeente 
worden aangeboden 
(omslagwoningen). Maken 
geen kans meer binnen 
reguliere woningmarkt. 

Bij de Jongvolwassenen, 
zien we ook een verzwaring 
door GGZ, we zien meer 
doorstroom uit Jeugdhulp 
met verblijf naar MOJ of 
BW. 

Groep remigrantengezinnen 
neemt toe. Door wegvallen 
eis regiobinding, zien we 
een toename van clienten 
van buiten de regio. 

Doelgroep e zorgbehoefte  Geschatte aantal 

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 e woonbehoefte 

Behoefte aan onzelfstandige woonruimten (kamers) voor 
zelfstandig wonen. 

Geschatte aantal 

Aan onzelfstandige ruimtes is geen behoefte. Zelfstandig wonen vereist zelfstandige woningen met vaste 
huurcontracten. Onzelfstandig en of tijdelijk wonen betekent dat bewoners na enige maanden of jaren alsnog een 

huisvestingsprobleem hebben. 



dé -fhg 

In Amsterdam hebben we de afgelopen jaren sterk ingezet op de ambulantisering en omarmen het gedachtegoed 
van de commissie Dannenberg. Doelstelling is om clienten die dakloos zijn, zo snel mogelijk stabiel te huisvesten 

(housing first). Zie Koersbesluit Thuis in de Wijk. 

In Amsterdam hebben we een goede ketensamenwerking opgebouwd met onze zorgaanbieders en zetten we in 
samenwerking met woningcorporaties sterk in op de ambulantisering (omslagwoningen, housing first). We zien dat 
sinds anderhalf jaar onze keten vastloopt. De vraag is te groot en er is te weinig woonruimte beschikbaar, ondanks 

de investeringen van de afgelopen jaren. De termijn waarop we iemand kunnen huisvesten is van maanden in 
jaren veranderd. De extra maatregelen moeten bijdragen aan intensievereondersteuning van de doelgroep en het 

vinden van alternatieve woonoplossingen. 

Behoefte aan zelfstandige woonruimten voor zelfstandig 
wonen. 

Behoefte aan zelfstandig wonen in een geclusterde 
woonvorm in een onzelfstandige woonruimte (kamer) - 
be•eleid wonen. 

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

Behoefte aan plekken voor beschermd wonen (24-uurs 
verblif 

Vraag voor 2020 is 1175 woningen voor kwetsbare groepen. Voor de MO/BW doelgroepen hebben we 800 
woningen nodig om in doorstroom te kunnen voorzien. Hiervan worden er, als alle woningen daadwerkelijk worden 

opgeleverd 500 toegekend. 
Op deze termijn kunnen we 

deze uitsplitsing niet 
aanleveren. 

Op deze termijn kunnen we 
deze uitsplitsing niet 

aanleveren. 

Zie hierboven (rij 13) 

Overige behoeften 
Overige behoeften van de doelgroep, bijvoorbeeld t.a.v. 
het aan.akken van schulden 

Toelichting 
Financieel budgetbeheer is voor de groep clienten in de maatschappelijke opvang georganiseerd in Amsterdam. 

Deze dienst zou als preventieve maatregel ook voor economisch daklozen wenselijk zijn. 

Welke doelstelling wilt u met de huidige aanpak realiseren? 

Welke doelstellingen wilt u met de extra maatregelen gaan 
realiseren? 

Toelichting Integraliteit 

Welke afspraken 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. 

Welke afspraken heeft u met andere relevante partijen 
gemaakt? 

Sinds 2016 draait het Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen welke MO/BW-clienten via een versnelde route 
binnen 3 maanden naar zelfstandige sociale huurwoningen toeleidt. Corporaties wijzen jaarlijks 30% van 
vrijkomende woningen toe aan kwetsbare groepen., vanaf 2020 zullen dat jaarlijks op 1800 woningen zijn. Door 
gebrek aan vrijkomende woningen stokt het aanbod, de uitstroom en lopen wachtlijsten op. Snelle toeleiding naar 
sociale huurwoningen en afwezigheid van bindingseis zorgt voor verhoogde instroom van clienten. Gezien de 
wooncrisis is het draagvlak voor Housing First kwetsbaar, omdat MO/BW clienten reguliere woningzoekenden 
passeren die 10 jaar of langer wachten op vergelijkbare woningen. 

Zie bijlage: programma huisvesting kwetsbare groepen Amsterdam en Koersbesluit Thuis in de Wijk 



C 

€ 	58.650.740,06 € 	64.906.832,93 € 	73.880.634,42 72.447.297,42 

106.009.600,00 111.366.614,00 118.588.575,02 131.700.000,00 

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 maatregelen, incl. beoogd resultaat (hoeveel dak-
en thuislozen denkt u hiermee te helpen). 
bewenste aanvullende maatregelen, mci. 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? 

Zie bijlage: programma huisvesting kwetsbare groepen Amsterdam en Koersbesluit Thuis in de Wijk. 

Voldoende aanbod van goedkope sociale huurwoningen in eigendom van corporaties, gebrek aan 
investeringscapaciteit door verhuurdersheffing corporaties, ontbreken van woonplaatsbeginsel maakt toestroom 
daklozen naar A'dam onbeheersbaar, verdringen in extreme schaarste aan goedkope woningen voor alle 
doelgroepen. 

Zie bijlage: Aanvullende maatregelen 2020 Amsterdam 

Zoals eerder benoemd. In Amsterdam koersen we al langer grootschalig op wonen met begeleiding. Het knelpunt 
bevindt zich op dit moment niet in de vorm van opvang maar in de stijgende vraag waarmee de opvangketen 

geconfronteerd wordt. 
Financiële bijdrage vanuit het Rijk. Amsterdam kampt met een tekort op de MO/BW uitgaven. Zonder aanvullende 
middelen vanuit het Rijk zijn extra maatregelen niet te realiseren. Zie bijlage: extra maatregelen 2020 Amsterdam 

Wat is uw planning voor de jaren 2020 en 2021? Zie bijlage: Aanvullende maatregelen 2020 Amsterdam 

V 	ootOPI, • h *dsverde 9 Toelichting 
Wat is de verantwoordelijkheidsverdeling per maatregel? 
Wie doet wat? 

Zie bijlage: Aanvullende 
maatregelen 2020 

Amsterdam 

Huidige uitgaven Uitgaven in euro's (*1.000) 

2016 
	

2017 
	

2018 
	

2019 (schatting) 
Wat zijn uw uitgaven aan maatschappelijke opvang in de 
jaren 2016-2019? Hierin zit ook het budget dat we 
gebruiken voor de begeleiding van de individueel 
woontrajecten (omslagwoninclen e.d.)  
Wat zijn uw uitgaven aan beschermd wonen in de jaren 
2016-2019? Hierin zit ook het budget dat we gebruiken 
voor de begeleiding van de individueel woontrajecten 
(omsladwoninden e.d.)   



Wat zijn uw uitgaven aan begeleiding (doelgroep BW-MO) 
in de jaren 2016-2019? Dit betreft het budget dat we 
vanuit wijkzorg inzetten voor de MO/BW-cliëntgroep die de 
woning op eigen naam heeft gekregen en preventie voor 
cliënten met is chosociale kwetsbaarheid. 9.770.000,00 

	
9.240.000,00 
	

10.000.000,00 
	

10.000.000,00 

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. 



Doelgroep en zool behoefte 
Problematiek die 'ooit 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? 

Geschatte aantal 

Doelgroep en worinbehoefte 
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 
orestatieafsoraken en/of een continaentreaeling.   
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 nlan mep 

Geschatte aantal cák- en thuislozen in uw regio 

Waarvan 18-27 jaar 
Waarvan 28 jaar en ouder 

Toelichting 

Format opgave 	en thuislozen* 

Omvang doelgrond Geschatte aantal 

In onze instellingen zaten in 2018 213 dak- en thuislozen. Wanneer de politieregistraties worden meegeteld komt dit aantal op 249. Er zijn dus 36 mensen niet bekend bij onze 
instellingen die wel bekend zijn bij de politie. 

77 (waarvan 55 jonger zijn dan 23 jaar, in instellingen) 
136 (in instellingen) 

Omnizorg (onze dak- en thuislozenopvang) geeft aan dat dit uiteindelijk van toepassing is op 20% van de cliënten in hun instelling. 

Omnizorg (onze dak- en thuislozenopvang) geeft aan dat dit uiteindelijk van toepassing is op 35% van de cliënten in hun instelling. 

Omnizorg (onze dak- en thuislozen opvang) geeft aan dat dit uiteindelijk  van toepassing is op 35% van de cliënten in hun instelling. Hierbij dient wel gezegd te worden dat voor 
veel 	cliënten ook beschermd wonen mogelijk niet haalbaar zal zijn. Voor de middellange termijn is een intramurale behandelsetting realistischer (binnen de Zvw of de Wlz). Deze 
Overgang wmu - wiz (verwachtte vermindering van ongeveer 40% van onze Beschermd wonen ciienten naar de wiz). Uit maakt het 
huisvestingsprobleem uiteraard niet minder. 

Een belangrijkere ontwikkeling is echter de aanstaande realisatie van het nieuwe verdeelmodel MO/BW. Dit betekent voor onze regio een 
aanzienlijke vermindering in de beschikbare financiële middelen voor de doelgroep. Hier gaat een afbouwplan voor voorzieningen in de regio mee 
gepaard. 

Verslavingsproblematiek wijzigt van heroïne naar andersoortige middelen, zoals speed, cocaïne en GHB. 

Wij krijgen vaker het signaal dat er steeds vaker daklozen zijn waarbij sprake is van maatschappelijke problemen die niet complex zijn. Het gaat 
bijvoorbeeld om economisch daklozen en/of mensen die gescheiden zijn. Een tussenwoonvorm met minimale begeleiding zou hier een oplossing 
voor zijn. 

Daarnaast is er een groep cliënten waarbij sprake is van complexe-multiproblematiek. Deze groep kent veel terugval en brengt bovendien overlast 
teweeg. In de praktijk heeft deze groep enkel nog toegang tot de nachtopvang. Om de cliëntengroep goed te kunnen helpen, is een 
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woningen beschikbaar zijn voor jongeren en (economisch) daklozen. Daarnaast wordt door onze inwoners aangegeven dat wijken steeds minder 
draagkracht hebben door de komst van meerdere kwetsbare doelengroepen, zoals statushouders en mensen met een psychische kwetsbaarheid. In 
de jaren hieraan voorafgaand werd door corporaties een ratio van 20% urgent en 80%. reguliere huisvesting aangehouden. Inmiddels kruipen deze 
cijfers richting een 25/75 verhouding. In het laatste huursegment passend toewijzen. Beschermd Wonen wordt afgebouwd, honderden mensen 
	aanvullend huisvesting nodig met aanvullende begeleiding.  

In Apeldoorn is de Opstapregeling van kracht. Jaarlijks maakt de gemeente afspraken met de woningcorporaties om woningen beschikbaar te stellen voor iedereen die in een 
instelling/ de daklozenopvang verblijft. De toewijzing vindt plaats in combinatie met een begeleidersovereenkomst. Op dit moment worden er op jaarbasis 100 woningen 
beschikbaar gesteld. Dat aantal is tot nu toe voldoende gebleken maar zal naar verwachting in de komende periode moeten stijgen. 

In de bijlage kunt u onze transformatieagenda MO/BW en het werkprogramma van de EPA-Taskforce vinden. In deze stukken wordt de integrale aanpak weergeven. 

Geschatte aantal 

Het is niet mogelijk hier een inschatting van te maken. Per cliënt afhankelijk en altijd maatwerk. 

Het is niet mogelijk hier een inschatting van te maken. Per cliënt afhankelijk en altijd maatwerk. 

Het is niet mogelijk hier een inschatting voor te maken. Per cliënt afhankelijk en altijd maatwerk. 
I.v.m. het passend toewijzen zullen het wel voornamelijk jongeren (zonder complexe maatschappelijke problematiek) zijn die hier gebruik van maken. 

Het is niet mogelijk hier een inschatting van te maken. Per cliënt afhankelijk en altijd maatwerk. 

Omnizorg (onze dak- en thuislozen opvang) geeft aan dat dit uiteindelijk  van toepassing is op 40% van de cliënten in hun instelling. Hierbij dient wel gezegd te worden dat voor 
veel clieuïe, ook beschermd wonen mo-eIrk niet haalbaar zal zi'n. Voor de rniddellan-e termi.ii is een intramurale behandelsettin-  realistischer 'binnen de Zvw of de Wlz'. 
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Huidige uitgaven 	 Uitgaven in euro's (*1.000) 

2018 2019 (sch, 2017 2016 
416.940 

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

Dit bedrag bestaat uit de daklozenopvang (Omnizorg) en subsidies voor de maatschappelijke ondersteuning (zoals inloop en outreachend werk) Idem Idem Idem 

* 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 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	FW: Oproep: regionale opgave dakloosheid in beeld brengen 
Datum: 	 donderdag 23 januari 2020 10:35:49 
Bijlagen: 	 image001.pnq 

image002.anq 
image003.pnq 
image004.pnq 
image005.pnq 
Kopie van 20191203 format dak en thuisloosheid.xlsx 
bijlage 3.1, vast te stellen Werkorogramma.pdf 

t.i. 

Van: 	 @apeldoorn.nl> 
Verzonden: donderdag 23 januari 2020 10:01 
Aan: 	 @minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Oproep: regionale opgave dakloosheid in beeld brengen 

Dag, 

Hierbij ontvang je het ingevulde format vanuit de gemeente Apeldoorn. 
In het gevulde format wordt verwezen naar het werkprogramma EPA van onze regio. Daarom is deze 
als bijlage toegevoegd. 

Met vriendelijke groet, 

Beleidsadviseur Wmo 
Eenheid Jeugd Zorg en Welzijn 

Telefoon 055 	 of 14 055 
E-mail 	 Capeldoorn.n1 

1 

Gemeente Apeldoorn 
Stationsplein 50 
Postbus 9033 
7300ES Apeldoorn 

www.apeldoorn.nl   

	I 

Van: 	 minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 10 december 2019 8:14 
CC: 

	

	 @minvws.nl>; 
@minvws.nl>; 

Pvng.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 	

mot. 	6j 
Directie Maatschappelijke Ondersteuning '(VWS) 

De gemeente Apeldoorn beschouwt e-mail als volwaardig communicatiemiddel en streeft ernaar e-mails 
foutloos, volledig en virusvrij te verzenden. 



Doc. 30 

OGGZ-zorgstructuur 2016 

In de ontwikkeling van de zorgstructuur OGGZ zijn in 2012 verschillende overlegtafels geformeerd. 
Het oorspronkelijke doel van deze overlegtafels: Organiseren van hulpverlening, vastgelegd en 
vormgegeven in trajecten en het monitoren van trajecten van de doelgroep dak- en thuislozen in 
Centrale Toegang zodat duur van dakloosheid tot een minimum beperkt wordt, is gerealiseerd. 
Met de komst van de wijkteams is een nieuwe zorgstructuur ontstaan en hebben in 2015 
ontwikkelingen plaatsgevonden waardoor de huidige structuur niet meer aansluit: 

• Het stoelenproject (laagdrempelige daklozenopvang) is niet alleen in de winter- maar ook 
in de zomermaanden geopend en er is sprake van een toenemend aantal cliënten; 

• Meer meldingen in het meldpunt Ontruimingen leidden tot een daadwerkelijke ontruiming; 
• De wachtlijst voor de maatschappelijke opvang is gegroeid; 
• De Centrale Intake, voorheen uitgevoerd door Iriszorg, is nu een taak van de afdeling 

OGGz van de GGD; 
• Toename van het aantal verwarde personen, terwijl niet vaker een IBS of RM werd 

afgegeven; 
• Het aantal vluchtelingen is toegenomen. 

Deze ontwikkelingen vragen om afstemming tussen de ketenpartners om de doelgroep goed te 
kunnen bedienen. 

In december 2015 en januari 2016 heeft VGGM expertmeetings georganiseerd. Hierin is met 
afgevaardigden van betrokken hulpverleningsinstellingen, het Veiligheidshuis en de gemeente 
Arnhem gebrainstormd over de overlegstructuur. Enerzijds wordt erkend dat de aansluiting met het 
Veiligheidshuis, de Wijkteams en de verschillende opvangcentra voor daklozen zoals het Kruispunt en 
Stoelenproject versterkt moeten worden wil men de totale OGGZ doelgroep goed in beeld krijgen. 
Anderzijds wil men zo effectief en efficiënt mogelijk omgaan met de geïnvesteerde tijd in de diverse 
overleggen. 
In het stroomschema op pagina 2 is de hieruit voortgevloeide nieuwe OGGZ-zorgstructuur 
schematisch weergegeven. 

Omschrijving OGGZ-Zorgstructuur 2016: 

Binnen de OGGZ zorgstructuur Arnhem staan de 8 wijkteams centraal. Zij zijn de ingang voor de 
burger, spil van de wijk, signaleerder van zorgwekkende situaties en de toeleider/poortwachter van 
een groot deel van de zorg. Hier direct aan gekoppeld zijn de 8 overlast- en zorgoverleggen waar 
overlastsignalen ingebracht worden door de verschillende kernpartners. 

In het schema wordt onder de reguliere instroom de OGGZ-clientenstroom inzichtelijk gemaakt. Deze 
stroom verloopt bij dak- of thuisloze jongeren via de integrale aanpak zwerfjongeren naar het interne 
instroomoverleg IAZ en vervolgens de OGGZ Jeugd tafel. Bij dakloze volwassenen via de centrale 
intake GGD naar het instroomoverleg Maatschappelijke Opvang. Bij stagnatie/zorgverlamming van 
deze casuïstiek wordt deze ingebracht in de OGGZ-tafel. 

Instroom van cliënten die onder de OGGZ-doelgroep vallen kan ook via het Centraal Meldpunt 
verlopen. Bij stagnatie/zorgverlamming/escalatie van casuïstiek vanuit wijkteam/OZO of andere 
professional wordt melding gedaan bij het Centraal Meldpunt van de GGD. Hier wordt een 
risicoanalyse gemaakt van de casus en op basis van de feiten besloten waar casus belegd moet 
worden. Hier kan tevens afgeschaald worden en terugverwezen naar het wijkteam. Dit om 



fragmentering van hulpverlening te voorkomen en regie en samenhang te creëren en de continuïteit 
te borgen. 

Een andere instroommogelijkheid is die via het Instroomoverleg Spoorhoek. Sinds april 2016 is hier 
een ketensamenwerking actief tussen Stoelen/Kruispunt/wijkteam en GGD. Doel van deze 
samenwerking is om zoveel mogelijk bezoekers van Stichting het Kruispunt en hun problematiek in 
beeld te krijgen en hier zo mogelijk passende begeleiding voor te organiseren. Bij stagnatie of 
zorgverlamming van deze casuïstiek kan deze ingebracht worden in de doorstroomtafel. 

De reeds bestaande doorstroomtafel verandert en heet voortaan OGGZ-tafel. Voorheen was 
deze enkel voor de doelgroep daklozen. Deze doelgroep wordt uitgebreid naar de gehele 
OGGZ doelgroep. 

De huidige zwerftafel zal worden uitgebreid met een medewerker van het wijkteam, zodat in- en 
uitstroom meer geborgd kan worden. De naam van het overleg zal wijzigen in OGGZ Jeugd tafel. 
Doelgroep en inhoud zal niet veranderen. 

Daarnaast zal er op afroep een Brandpuntoverleg georganiseerd worden wanneer er sprake is van 
casuïstiek die opgeschaald wordt op politiek/bestuurlijk niveau. Het betreft hier 
uitzonderingsgevallen die nergens anders kunnen worden opgelost. 

Tenslotte wordt er een weegtafel Veiligheidshuis/OGGZ geformeerd waar casuïstiek vanuit de 
verschillende instroomoverleggen gewogen wordt. Adhv deze weging wordt bepaald of de casus 
binnen één van de zorgtafels of binnen het Veiligheidshuis belegd moet worden. 
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Dreigend 
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OGGZ Zorgstructuur augustus 2016 
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Toelichting op de verschillende overleggen: 

Instroomoverleg IAZ 

• Instroom van cliënten die zich melden bij het JONA-huis/IAZ en een beroep doen op hulp 
en/of opvang. 

• Frequentie: wekelijks 
• Deelnemers: medewerkers Lindenhout, Pactum, RIBW 

Instroomoverleg M.O. 

• Instroom van cliënten die recht hebben op opvang en in afwachting zijn van een traject of 
een traject hebben. 

• Doel van dit overleg is hulpverlening te organiseren (ook gedurende wachtlijst), vastgelegd 
en vormgegeven in trajecten en deze trajecten te monitoren zodat de duur van dakloosheid 
en verblijf in de MO tot een minimum beperkt wordt. 

• Frequentie: 1 maal per 2 weken. 
• Deelnemers: Gemeente Arnhem, Iriszorg MO vanuit doorstroomvoorziening, gezinsopvang 

en crisisopvang, Wijkteam, Rijnstad activerend beheer, Moviera, intaker GGD, veldregisseur 
GGD (voorzitter) 

Instroomoverleg Spoorhoek 

• Instroom van bezoekers van het Kruispunt/Stoelen. Dit betreft dak- thuisloze bezoekers en 
bezoekers met woonruimte. Het wijkteam richt zich op de niet-dakloze bezoekers en deze 
inzet is gericht op het vergroten van hun sociale participatie. De GGD richt zich op de dak-
thuisloze bezoekers en tracht problematiek in kaart te brengen en mogelijkheden voor een 
regulier opvang- of vervolgtraject te onderzoeken. 

• Doel van het overleg is informatie-uitwisseling en casuïstiekbespreking van de bezoekers van 
beide voorzieningen. Doel is voor zoveel mogelijk bezoekers passende begeleiding te 
organiseren. 

• Frequentie: 1 maal per 2 weken. 
• Deelnemers: Stichting Kruispunt, Stoelenproject de Duif, wijkteam en veldregisseur 

GG D(voorzitter) 

Weegtafel Veiligheidshuis/OGGZ 

• Wegen van casuïstiek voortkomend uit verschillende instroomoverleggen. 
• Nagegaan wordt waar een casus belegd moet worden gezien aard van problematiek. 

Wanneer veiligheid voorop staat zal de casus belegd worden bij Ivan de overleggen in het 
Veiligheidshuis. Wanneer zorg voorop staat zal de casus belegd worden binnen 1 van de 
overleggen binnen de OGGZ-zorgstructuur. Door hier de samenwerking te versterken kunnen 
deze interventies wanneer nodig naast elkaar (of direct na elkaar) worden ingezet en elkaar 
versterken. 

• Frequentie: wekelijks, afwisselend in Arnhem en Ede. 
• Deelnemers: Veiligheidshuis en GGD 



OGGZ Jeugd tafel 

• Instroom casuïstiek vanuit het instroomoverleg IAZ en vanuit de verschillende deelnemende 
partijen. 

• Organiseren van hulpverlening en regievoering aan (dreigend) dak- thuisloze jongeren tot 26 
jaar met problematiek op diverse leefgebieden. De OGGZJeugd tafel stelt zich tevens ten 
doel om door samenwerking het hulpverleningsaanbod voor jongeren te verbeteren en 
beter te laten aansluiten op de behoeften van jongeren. Zorgtrajecten worden gemonitord 
tot er sprake is van een stabiele mix langer dan 3 maanden. Signaleren van hiaten, trends en 
ontwikkelingen binnen de jeugdhulpverlening. 

• Frequentie: 1 maal per 2 weken. 
• Deelnemers: Lindenhout, Pactum, Leger des Heils, Propersona, Gemeente, MEE, Iriszorg, 

Pluryn, wijkteam, GGD (voorzitter) 

OGGZ-Tafel 
• Instroom stagnerende casuïstiek vanuit het Instroomoverleg Iriszorg en of Kruispunt, het 

centraal meldpunt en deelnemende partijen. 

• Organiseren van regievoering bij complexe OGGZ-problematiek waarbij sprake is van 
stagnatie/zorgverlamming of zorgmijding. In gezamenlijkheid wordt gezocht naar strategieën 
gericht op het oplossen van de stagnatie of het (opnieuw) in beeld krijgen van de cliënt. Op 
uitnodiging worden direct betrokken hulpverleners gevraagd een toelichting te geven op 
aangemelde casus. Signaleren van hiaten, trends en ontwikkelingen binnen de hulp-
dienstverlening aan deze clientgroep. 

• Frequentie: 1 maal per 2 weken. 

• Deelnemers: Wijkteam, OZO, VHH, Iriszorg verslavingszorg en MO, RIBW, Pro Persona, 
Gemeente, Leger des heils, Politie, MEE, wisselende stoel, veldregisseur GGD (voorzitter) 

Brandpuntoverleg 

• Inbreng van casuïstiek die opgeschaald wordt op politiek/bestuurlijk niveau. Het betreft hier 
situaties waarvoor het niveau van mandatering en besluitvorming in bestaande ketens en 
netwerken onvoldoende is. 

• Binnen het openbaar gebied bevinden zich mensen die mogelijk een risico vormen voor 
zichzelf of hun omgeving en voor wie hulpverlenende instanties en andere organisaties 
ondanks hun inspanningen geen oplossing kunnen bewerkstelligen. Doel van het 
brandpuntoverleg is om deze problematiek vanuit verschillende disciplines te benaderen en 
tot een sluitende vervolgaanpak te komen. 

• Frequentie: op afroep. 

• Deelnemers 1e  schil: (het betreft hier afgevaardigden van de organisaties met mandaat op 
managementniveau) Politie, Openbaar Ministerie, Gemeente (kabinet van BW), 
Veiligheidshuis, Propersona, GGD (voorzitter) 

• Deelnemers 2e schil (afhankelijk van inhoud casuïstiek): Iriszorg verslavingszorg en 
MO,RIBW, Wijkteamleider (vanuit de wijk waar bewoner(s) woonachtig is), teamleider 
OZO's, Leger des Heils, teamleider IAZ. 

CVS 
Alle casuïstiek, ingebracht of aangemeld via de verschillende routes, wordt geregistreerd in 
het Client Volgsysteem. Hierdoor is direct inzichtelijk of en zo ja welke partijen (in het 
verleden) betrokken zijn en wordt voorkomen dat cliënten binnen verschillende overleggen 
besproken worden. 



Format extra maatregeken dak- en thuisloosheid 

Beschrijving algemene problematiek in de regio 
Welke concrete belemmeringen ervaart u bij het helpen bij 
de groep daklozen waar we het hier over hebben? 

Omvang doelgri 
Geschatte aantal dak- en thuislozen in uw regio op 
peildatum 1 december 2019? 

Waarvan 18-27 :aar 
Waarvan 28 jaar en ouder 
Beschrijving van de doelgroep op andere relevante punten 
(denk aan geslacht, GGZ problematiek, 
verslavin.s•roblematiek detentieverleden enz. 
Doelgroep en zo,i2behoefte 
Problematiek die leidt tot voornamelijk een 
huisvestingsvraag. Behoefte aan zelfstandig wonen in een 
zelfstandige of onzelfstandige woonruimte met een lichte 
vorm van be•eleidin•. 
Problematiek die leidt tot behoefte aan zelfstandig wonen 
in een zelfstandige of onzelfstandige woonruimte met 
intensieve be•eleidin• of s•ecifieke 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 
ontwikkelin 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) - 
be•eleid wonen. 

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

Behoefte aan plekken voor beschermd wonen (24-uurs 

Overige behoefte .1 
Overige behoeften van de doelgroep, bijvoorbeeld t.a.v. 
het aan•akken van schulden 

Geschatte aantal: 

Toelichting 

Geschatte aantal 

Toelichting 
Zie de beantwoording vraag 31 mbt de integrale aanpak. 

Huisvesting, doorstroom, geen passende opvang denk aan problematiek op de verschillende leefgebieden: verslavingsproblematiek? 

33 

33 

13 

Op dit moment niet in 
beeld. Dit moet blijken uit 
het doelgroepenonderzoek 
woonbehoefte kwetsbare 
doelgroepen.  
2 

Geschatte aantal 
105 daklozen 87 geregistreerde daklozen conform definitie ministerie 
- 77 individuen / 10 gezinnen 

18 cliënten Stoelenproject (van deze 18 hebben we geen ZRM informatie geregistreerd, dus die worden niet meegenomen bij zorgbehoefte/woonbehoefte) 

Aantal aanmeldingen in heel 2019: 355, waarvan 319 unieke personen. 
48 (unieke) gezinnen 
Het aantal intake innneren.  71 (hiervan is het aantal aanmeldinnen on dit moment non niet bekend) 
22 
65 

Lichte toenamen GGZ-
problematiek 

66 

13 

2 
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realiseren? 

Welke doelstelling wilt u met de huidige aanpak 	Voorkomen van dakloosheid en het terugdringen van het aantal dak- en thuislozen. Niemand slaapt onvrijwillig op straat. Zie ook ambitie dak- en thuisloze jongeren. 
realiseren? 
Welke doelstellingen wilt u met de extra maatregelen gaan Op korte termijn een impuls geven aan het realiseren van de doelstellingen. Daarnaast ook het in beeld brengen van de nog mogelijk in te zetten maatregelen voor op de 

Integralitelt 

lanoere termijn. 

Toelichting 
Gezamenlijk inzetten op vroegsignalering 
Op dit moment zijn 120 woningen beschikbaar gesteld voor uitstroom uit MO en BW voor de centrumgemeente. Regionaal is de schatting dat er 170 woningen nodig zijn 
voor uitstroom uit de MO en BO. Voor BW zijn er regionaal reeds afspraken over de uitstroom gemaakt. Voor de uitstroom uit de MO moeten deze nog worden gemaakt. 

r zijn verschillende afspraken met verscniiience partijen gemaakt. voor deze afspraken, zie de meegestuurde bijiagen en antwoord op vraag 31. Onder andere met deze 

Welke afspraken 	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 contindentrecielino. 

Welke afspraken heeft u met andere relevante partijen 
gemaakt? 

partijen zijn er afspraken: 
VGGM 
Interne organisatie met div. vakafdelingen 
Opvangorganisaties 
RIBW mbt Housing First. 

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. 

Wij zetten in op vroegsignalering. Hiervoor hanteren wij het 'Eerder er op af aanpak'. Daarnaast wordt ook daar waar het mogelijk is schulden kwijtgescholden en wordt 
activerend beheer (cliënten begeleiden bij de financiën) ingezet. Zie bijlagen: 
OGGZ Zorgstructuur 
Rapport AEF - Onderzoek werking permanente daklozenopvang 
Transformatieplan 'Samen aan zet' 

Wij zetten in op een goed ingerichte basisinfrastructuur. Er is sprake van een centrale toegang die via de VGGM verloopt. Waarbij de toegang tot de MO goed aansluit bij de 
vigerende OGGZ-structuur. De afstemming tussen de ketenpartners is hiermee gewaarborgd. Daarbij wordt ingezet op het voorkomen van (preventie/voorkomen 
instroom) en het opnieuw zelfstandig worden (terugkeer/uitstroom). Huisvesting is hierbij een belangrijk factor. Maatregelen die reeds ingezet worden zijn: 
- Het maken van concrete afspraken over het aantal te reserveren woningen, de spreiding ervan en de begeleiding die nodig is. 
- Nieuwe procesafspraken gemaakt over het oplossen van knelpunten, zoals overlast, oude schulden (het kwijtschelden ervan) en het voorkomen van nieuwe schulden. In 
Arnhem is het uitgangspunt dat het ontbreken van een stabiele woonsituatie geen belemmering moet zijn voor hulp bij schulden. 
- Housing First 
- Inzet van containerwoningen 

Huidige maatregelen, incl. beoogd resultaat (hoeveel dak-
en thuislozen denkt u hiermee te helpen). 

Meedoen aan het Actieprogramma Dak- en thuisloze jongeren. De extra maatregelen zijn onder andere gericht op het toepassen van maatwerk en het zgn. omgekeerd 
denken, ook wel de Doorbraak methode genoemd. Een voorbeeld hiervan is het buiten beschouwing laten van de kostendelersnorm voor een dak- en thuisloze jongere. 
Ook wordt ingezet op kennisdeling, door actieve deelname aan landelijke denksessies en het opzetten van een pannel met ervaringsdeskundigen. 

MO doelgroep breed: 
- Het ontwikkelen en vaststellen van een Woondeal 

Binnenkort volgt een doelgroepenonderwek waarin expliciet de behoefte naar huisvesting van o.a. de doelgroep uitstromers MO en BW in 
beeld wordt gebracht. 

-Op basis van de ervaringen vanuit het actieprogramma voor dak- en thuisloze jongeren kan beoordeeld worden of deze 
aanpak (of onderdelen hiervan) voor de volwassen dak- en thuislozen ingezet kan worden. 

- Extra inzetten op preventie, nazorg en regie voeren 
Pilot 'daklozenloket' opstarten. Niermeer wordt beoogd dat men eerder terecht kan voor laagdrempelig passend en integraal advies. en voor hulp & ondersteuning. Dit 

op het gebied van alle relevante leefdomeinen. 
- Het inzetten van 1 regisseur gedurende het hele traject van preventie tot nazorg. 

Zie voor alle extra maatregelen, bijgevoegd plan - extra maatregelen & regionale opgave. 

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 Politiek & bestuurlijk draagvlak, goede samenwerking in de keten, tijd, toereikend budget en toekomstbestendigheid. 
te kunnen nemen? 



6.974 	 7.772 8.470 volgt nog - medio februari 2019 

42.933 	 46.466 51.112 volgt nog - medio februari 2019 
Deze gegevens kunnen door de gemeente Arnhem niet opgeleverd worden. 

~Ia 
Wat is uw planning voor de jaren 2020 en 2021? 

Toelichting 
Het plan van aanpak van het Actieprogramma Dak- en thuisloze jongeren Arnhem wordt op dit moment opgesteld. 

1 
Wat is de verantwoordelijkheidsverdeling per maatregel? 
Wie doet wat? 

Toelichting 
Nog nader te bepalen. Dit is 
ook afhankelijk van het 
definitieve PvA 
actieprogramma dak- en 
thuisloze jongeren. 

Uitgaven in euro's (*1.000) 

2016 
	

2017 
	

2018 
	

2019 (schatting) 

Huidige uitgave•' 

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

ppelijke opvang / 

* 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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Plan - Extra maatregelen aanpak 
dakloosheid & Regionale Opgave 

kr 
GEMEENTE Mg, 

Arnhem bad 
Datum 	: 30 januari 2020 

Aan 	: Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
T.a.v.: 	 en 

Van 	rf 

Betreft 	: Plan met extra maatregelen & regionale opgave dakloosheid 

Aanleiding 
Eind 2019 hebben de G4 gemeenten een brandbrief aan het ministerie gestuurd. Met de brief is 
aandacht gevraagd voor de knelpunten in de praktijk. Opgemerkt werd dat het steeds lastiger voor 
partijen wordt om op lokaal niveau de dak- en thuislozen op een goede manier te helpen. 
Met de brief is de behoefte en noodzaak van een gezamenlijke aanpak aangegeven. Waar in ieder 
geval rijk, gemeenten, woningcorporaties, zorgaanbieders en cliëntorganisaties bij betrokken zijn. 

Ook het kabinet ziet de urgentie en wil net als gemeenten en andere partijen werken aan een stevige 
aanpak. Alleen daarmee kunnen we de volgende ambities waarmaken: 
- niemand slaapt tegen zijn zin op straat en 
- voor alle dak- en thuislozen is zo snel mogelijk een eigen woonplek met begeleiding beschikbaar. 

Daarvoor zijn een aantal zaken nodig. Om deze reden is door VWS aan alle centrumgemeenten 
gevraagd de regionale opgave voor 1 februari 2020 in beeld te brengen. Daarnaast is aan de 
centrumgemeenten de vraag voorgelegd wie in 2020 wil starten met het nemen van extra 
maatregelen? Van de centrumgemeenten die dit betreft vraagt het Rijk een aanvullend plan van 
aanpak, eveneens voor 1 februari 2020. Vanuit de centrumgemeente Arnhem is aangegeven extra 
maatregelen te willen nemen. Vanuit het ministerie is een handreiking gegeven, welke handvatten 
geeft voor de centrumgemeenten die in 2020 willen starten met het nemen van extra maatregelen. 
Onderdeel van deze handreiking is het bijgevoegd Excel format (uitgebreide versie) met vragen. De 
vragen zijn daar waar dit mogelijk was beantwoord. 

Het voorliggend plan gaat over de extra maatregelen die wij willen inzetten en realiseren voor de 
dak- en thuislozen. De realisatie op onderdelen is afhankelijk van de hoogte van de extra financiële 
impuls vanuit het rijk. Enkele maatregelen zijn op korte termijn te realiseren, andere maatregelen 
vragen om meer tijd. 

Ambities 
Terugdringen dakloosheid (VWS & centrumgemeenten)  
Niemand slaapt tegen zijn zin op straat en voor alle dak- en thuislozen is zo snel mogelijk een eigen 
woonplek met begeleiding beschikbaar. Alleen als er echt geen andere mogelijkheid is, verblijven 
mensen in de maatschappelijke opvang, maar idealiter nooit langer dan drie maanden. 

Actieprogramma Dak- en Thuisloze jongeren (VWS & 14 pilotqemeenten)  
Vanuit het actieprogramma dak- en thuisloze jongeren is de ambitie 100% terugdringen van deze 
doelgroep. Ook wordt ingezet op het voorkomen van nieuwe dak- en thuisloze jongeren. 

Algemene uitgangspunten  
• Minder opvang, beter leven 
• Niemand onvrijwillig op straat 
• Terugkeer naar een eigen plek, een thuis. 

Regioplan 'Samen aan Zet' van beschermd wonen naar beschermd thuis (2019)  
We kiezen voor maximaal uitgaan van eigen kracht en eigen regie: het zelf regisserend vermogen 
wordt versterkt om een eigen thuis mogelijk te maken en uitstroom uit voorzieningen te bevorderen. 
Uitgaande van de eigen kracht en eigen regie van mensen moet de ondersteuning vraaggericht zijn. 
Integraal en op maat vormgegeven, waardoor regionaal alleen een vangnet overblijft voor 
specialistische of acute vormen van verblijf. Belangrijkste doelen zijn: 
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- Lokaal inzetten op vroeg signaleren en preventie (voorkomen instroom) 
- Lokale basisstructuur voor beschermd Thuis in de wijk met breed scala aan ondersteuningsvormen 

en woonvarianten. (Opnieuw zelfstandig worden; terugkeer/uitstroom) 
- Een laagdrempelige toegang. 
- Geleidelijke omvorming en afbouw van intramuraal BW-aanbod (daar waar het kan) en behoud van 
een regionaal dekkend netwerk op gebied van opvang en (intramuraal) beschermd wonen. 

Welke extra maatregelen? 
Hieronder volgt een weergave van de beoogde in te zetten extra maatregelen. De financiële effecten 
daarvan zijn vooralsnog niet bekend. 

Deelname aan het actieprogramma dak- en thuisloze jongeren 

Wat 
Extra inzetten op preventie, 
regie voeren en nazorg  

Wanneer 
Gestart 
medio 
2019 t/m 
2021 

Kosten 
p.m. 

Opmerkingen 

Het brede werkveld 
informeren over het 
actieprogramma en het 
implementeren van 
structurele 
evaluatiemomenten tussen 
de verschillende 
leefdomeinen 

Gestart 
medio 
2019 t/m 
2021 

p.m. 

Het inzetten op maatwerk, 
advisering en ondersteuning 

Het opzetten van een panel 
met ervaringsdeskundigen  

Gestart 	p.m. 
medio 
2019 t/m 
2021 
le 	p.m. 
kwartaal 
2020  

Maatwerk wordt toegepast, door 
bijvoorbeeld de kostendelersnorm buiten 
beschouwing te laten. Dit ter voorkoming 
dakloosheid van een jongere.  

Het inzetten op 1 jongere -
1 regisseur gedurende het 
hele traject van preventie 
tot nazorg. Extra inzetten op 
invulling van een goede 
dagbesteding. 

2020 e.v. p.m. Mogelijke uitbreiding van capaciteit 
uitbreiding (x aantal uren keer x uurprijs). 

Intensiveren dagactivering Start 2e 
halfjaar 
2020 

p.m. De kosten bestaan uit: huur, inventaris, 
geschikt maken van een locatie en personeel 
voor het programma. Bij de opstart in 2020 
is een ruwe schatting: € 125.000,-. In 2021 
is de schatting € 90.000,-. De kosten in het 
eerste jaar worden hoger geschat door de 
eenmalige investeringen die gedaan moeten 
worden. 

Housing First voor dak- en 
thuisloze jongeren (18 - 27) 
Arnhem zet al Housing First 
in voor volwassen dak- en 
thuislozen >23. 

Start 2e 
halfjaar 
2020 

p.m. Met de Ribw is een oriënterend gesprek 
gevoerd over de mogelijkheden van het 
uitbreiden van de doelgroep met jongeren 
voor de aanpak Housing First. De 
gemiddelde landelijke kosten worden 
geschat op € 77,- per dag. Er zijn ook 
andere aanbieders, hier volgen ook nog 
gesprekken mee. (bij 5 extra plekken HF 
voor jongeren, is de schatting € 150.000,-) 
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Maatschappelijke Opvang voor de gehele doelgroep 

Wat 
	

Wanneer Kosten Opmerkingen 
De ontwikkeling en 	2020 

	
0 
	

Aan de uitvoering van dit onderzoek zijn 
vaststelling van een 	 vanuit MO geen extra kosten verbonden. 
Woondeal. 

Een doelgroepenonderzoek 
	

2020 
	

P.M. 	Aan de uitvoering van dit onderzoek zijn 
doen. Waarin specifiek de 	 mogelijk extra kosten verbonden door extra 
behoefte naar huisvesting 	 inzet capaciteit vanuit MO. 
van o.a. de doelgroep 
uitstromers MO en BW in 
beeld wordt gebracht. 

Het opstarten van een Pilot 
	

Medio 	P.M. 	Momenteel is fase 1 van de verkenning naar 
'daklozenloket'. Hiermee 	2020 	 een daklozenloket afgerond. In deze fase is 
wordt beoogd dat men 	 een verdere uitvraag gedaan onder diverse 
eerder terecht kan voor 	 professionals en zijn de ervaringen van 
laagdrempelig passend en 	 andere gemeenten in beeld gebracht. In fase 
integraal advies, hulp & 
	

2 en 3 (afgerond in maart) worden diverse 
ondersteuning. Dit op het 	 scenario's uitgewerkt en ter besluitvorming 
gebied van alle relevante 	 in routing gebracht. De uitgaven zijn erg 
leefdomeinen. De 	 afhankelijk van de accommodatie, 
verwachting is dat hiermee 	 bemensing, etc. Vooralsnog worden de 
ook een heldere fysieke 	 kosten voor het 1e jaar geraamd op € 
sociale kaart voor de 	 150.000,-. Mits dit een gemeentelijke 
doelgroep gaat ontstaan. 	 accommodatie betreft en hierdoor de 

huurkosten minimaal blijven. Deze kosten 
bestaan in elk geval uit: een extra 
investering pand gereed maken, inventaris, 
huur, uitbreiding capaciteit van diverse 
functies (afhankelijk van welke zaken er aan 
het loket geregeld moet worden door de 
doelgroep, hierin zijn div. keuzes mogelijk). 
De kosten voor 2021 e.v. kunnen na de 
verdere uitwerking van de diverse scenario's 
en de pilotfase verder bepaald worden.  

Ontwikkelingen langere termijn 
Naast de bovengenoemde maatregelen wordt voor op de langere termijn ingezet op: 
• Het onderzoeken of de huidige opvang verder verbeterd kan worden. Is het noodzakelijk en nodig 

om kleinere slaapruimtes te maken? Dit conform aangenomen motie van het lid Kerstens over het 
bevorderen van het ombouwen van slaapzalen 29 325, nr. 105. 

• Het in beeld brengen van de noodzaak en mogelijkheid van het ontwikkelen van een professionele 
laagdrempelige opvangvoorziening voor zorgmijders. 

Beleid en Regie - Samenlevingszaken sport en opvoeding 	 3 



Bestuursadviseur Maatschappelijke Opvang 

@arnhem.n1  

10.2.e 	 Doc. 35 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: Régioriale opgave & Plan extramaatregelen voor 	en thuislozen 
Datum: 	 donderdag 30 januari 2020 15:35:36 
Bijlagen: 	 image001.pnq 

image002.pnq 
Kopie van Format regionale opgave 30.01.xlsx 
Plan extra maatregelen en regionale opgave.docx 
Reaioplan "Samen aan zet 2019-2021" - Transformatieplan Beschermd Thuis.pdf 
Eindevaluatie Minder Opvang Beter Leven 2011-2014.pdf 
Eindrapport Onderzoek werking daklozenopvang Arnhem.pdf 
1. OGGZ-zOrastructuur2016 03-05-2017.pdf 

Beste 
	

.71  en 

Bijgaand volgens afspraak het plan met de extra maatregelen en het ingevulde format voor de 
regionale opgave. 
Bijgevoegd zijn de relevante beleidsdocumenten. 

Hopende jullie hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. 
Graag blijven wij als centrumgemeente aangehaakt en geïnformeerd over de stand van zaken 
van deze uitvraag. 

Met vriendelijke groet, 

Afdeling Sociaal en Economisch 
domein 
Cluster Strategie, Beleid en Regie 

551 

Stadskantoor 
Eusebiusbuitensingel 53 

6828 HZ Arnhem 

Postbus 9029 

6800 EL Arnhem 



Format opga,  dak- en thuislozen* 

Omvang doelgroep Geschatte aantal 

Geschatte aantal 

Problematiek die leidt tot behoefte aan zelfstandig wonen in 
een zelfstandige of onzelfstandige woonruimte met intensieve 
be.eleidin• of s.ecifieke woonvorm. 
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 	riet? 
Doelgroep en v.,unbehoefte 
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) - begeleid wonen. 
Behoefte aan zelfstandig wonen in een geclusterde woonvorm 
in een zelfstandi.e woonruimte 
Behoefte aan plakken voor beschermd wonen (24-uurs 
verbli f 

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 
.restatieafs.raken en of een contin.entre•elin..  
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 •lan mei,. 
Huidige uitgever 

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

2016 
883.201 

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

Geschatte aantal dak- en thuislozen in uw regio 

Waarvan 18-27 jaar 
Waarvan 28 jaar en ouder 

Doelgroep en zi- gbehoefte 
Problematiek die leidt tot voornamelijk een huisvestingsvraag. 
Behoefte aan zelfstandig wonen in een zelfstandige of 
onzelfstandige woonruimte met een lichte vorm van 
be • eleidin.. 

Geschatte aantal 

Toelichting Integraliteit 

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

Uitgaven in euro's (*1.000) 

2017 2018 2019 (schatting) 
€ 912.553 946.899 930.868 

125 unieke personen 

21 
104 

70 

40 

15 

meer complexe problematiek, verslavingsproblematiek neemt toe; ook meer economische 
daklozen 

20 

50 

25 

15 

15 

beschikbaarheid van passende en betaalbare woningen; corporaties doen niet aan 
kamerverhuur; projectontwikkelaars (zorgcowboys)exploiteren huisvesting voor doelgroep 
(zonder begeleiding, veroorzaakt overlast in de wijken); gemeente heeft geen 
instrumenten om de particuliere sector op een goede manier in te zetten voor huisvesting 
doeloroeo 

prestatie afspraken met de woningcorporatie dat 20% van het beschikbare aanbod voor bijzondere doelgroepen is (waaronder voor dak- en thuislozen). Met 
leger des heils afspraken over housing first in Assen en Hoogeveen en over kortdurende opvang. Geen afspraken met andere verhuurders. 

In de subsidiebeschikking aan de aanbieder (Cosis) is de opdracht meegegeven voor een integrale aanpak. Er is ketensamenwerking met andere 
organisaties voor de doelgroep dak- en thuislozen met één keer per kwartaal een ketenoverleg onder regie van de gemeente. Er is op basis van het 
landelijke actieprogramma voorkomen dak- en thuisloosheid een transformatie agenda voor 2020 opgesteld om de integrale aanpak verder te optimaliseren. 
mede vanuit de opgave vvan Weer Thuis. Er is samenwerking binnen het programma Weer Thuis. In het Regioplan BW/MO wordt de transformatie voor MO 
verder uitgewerkt. 

Dot. 37 



* 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 (B5N). 

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. 38 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	FW: HERINNERING Oproep: regionale opgave dakloosheid in beeld brengen 
Datum: 	 vrijdag 7 februari 2020 15:42:00 
Bijlagen: 	 image001.pnq 

image003.pnq 
image005.pnq 
imaae007.onq 
20191203 format dak en thuisloosheid.xlsx 
image009.pnq 
imaae010.onq 
imaae011.ioq 
image012.pnq 

Van: 	 @assen.nl> 
Verzonden: vrijdag 7 februari 2020 15:37 
Aan: 	 @minvws.nl> 
Onderwerp: RE: HERINNERING Oproep: regionale opgave dakloosheid in beeld brengen 

Beste 

Hierbij het ingevulde format van centrumgemeente Assen. 
Mocht je naar aanleiding van het format nog vragen hebben of aanvullende informatie willen, 
dan hoor ik het graag. 



Van: 
Verzonden: dinsdag 4 februari 2020 10:23 
Aan: 

minvws.nl] 

@assen.n1>; 

, 
CC

fit  
: 	 Pminvws.n1>; 	 e@minvws.nl> 

@vng.n1>;:  

Met vriendelijke groet, 

Beleidsadviseur Sociaal Domein 
Tel: (06)3 

Gemeente Assen 	 Postadres 	 Afleveradres 
Noordersingel 33, 	Postbus 30018, 	Javastraat 13, 
9401 JW Assen 	 9400 RA Assen 	 9401 KZ Assen 

Telefoon 	E-mail 
14 0592 
	

infoRassen.n1 

Onderwerp: HERINNERING Oproep: regionale opgave dakloosheid in beeld brengen 

Dag collega's, 

Op 10 december stuurde ik jullie onderstaande mail. Als ik het goed zie, heb ik nog geen reactie 
van jullie ontvangen. 
Zojuist heb ik geprobeerd telefonisch contact met jullie op te nemen, o.a. via het algemene 
nummer van de gemeente. Dat is niet gelukt. 
Graag hoor ik z.s.m. van jullie wanneer ik het ingevulde format van jullie kan ontvangen. 

Hartelijke groeten, 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Maatschappelijke Ondersteuning 

Parnassusplein 5 1 2511 VX Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 EJ Den Haag 

<aminvws.n1 1 M 06 

www.rijksoverheid.n1 

Van: 
Verzonden: dinsdag 10 december 2019 08:14 
CC: 	 Rminvws.n1>; 

Rminvws.nH 
j@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) 

Disclaimer: 
Aan de informatie in deze e-mail en ieder aangehecht databestand kunnen geen rechten worden ontleend. De e-
mail is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. De gemeente Assen aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden, gedateerde informatie of van een onjuiste en 
onvolledige verzending en ontvangst van informatie. 



Pn 1 • II 

1.000) Uitgaven in euro's 

2016 2017 2018 2019 (schatting) 
NB C 	2.272.564,98 € 	2.059.893,92 € 	1.888.165,40 

Geschatte aantal dak- en thuislozen in uw regio 
Waarvan 18-27 jaar 
Waarvan 28 jaar en ouder 
Doelgroep en 2..irgbehoefte 
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 v,ponbehoefte 
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 
orestatiealsciraken en/of een continaentrepelino.._.  
Hoe ziet de integrale aanpak (op het terrein van financiele 
bestaanszekerheid, schulden, wonen, opleiding, toeleiding 
naar werk, zorg, begeleiding, onafhankelijke 
cliëntondersteuning en de inzet van ervaringsdeskundigen) 
onder regie van gemeenten eruit? Stuur bijvoorbeeld uw 

Geschatte aantal 

Toelichting 

Huidige uitgage p 

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

Geschatte aantal 

Format opga •• dak- en thuislozen 

Omvang doek ep Geschatte aantal 
120 
20 
100 

25 

50 

45 

GGZ-problematiek in combinatie met verslaving en LVB. De (multi)problematiek 
van de doelgroep, probleemgebieden en mogelijkheden zijn structureel zwaarder 

en complexer geworden. 

Voor ons is dit een lastige vraag te beantwoorden, daar wij met een nieuwe visie 
bezig zijn mbt huisvesting van deze doelgroep. Wij schatten in dat er jaarlijks 200 
woning noodzakelijk zijn om te zorgen voor een aanvaardbare doorstroom vanuit 
de MO (waarin uitgangspunt is max. 3 mnd verblijf). daarnaast is er behoefte aan 

het ontwikkelen van een tussenvoorziening waarin de zelfredzaamheid verder 
optimaal getraind kan worden waardoor het uitgangspunt iedereen zo veel 

mogelijk zijn eigen woning behaald kan worden. 

Er is een groot tekort aan (snel) beschikbare woonruimte, zowel voor ind. 
Woonruimte als groeps/clusterwonen. Wachttijd is lang, waardoor doorstroom en 

motivatie risco lopen.  

Regionale Voorrangsregeling. Na verblijf van drie maanden kan een regeling 
aangevraagd worden. Er worden wel voorwaarden aangesteld die voor een aantal 
dak- en thuislozen niet haabaar zijn. 

zie regionaal uitvoeringsplan. 

Doc. 39 

Dit is MO; incl. housing first, sober wonen, zwerfjongeren. 



* 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. 40 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	uitvraag dak en thuisloosheid 
Datum: 	 woensdag 29 januari 2020 14:42:26 
Bijlagen: 	20191203 format dak en thuisloosheid.xlsx 

Beste, 

Bijgevoegd de uitvraag mbt dag en thuisloosheid regio Bergen op Zoom. 
Graag benadruk ik dat het gaat om een schatting, waarbij we niet precies kunnen inschatten of 
hiermee de gehele populatie in kaart is gebracht. 
Wij verwachten dat er zeker nog een grote groep is die nog niet in beeld is. 
De telling is vanuit het aantal cliënten die gebruik hebben gemaakt van de MO, wij hebben bewust de 
brief/postadressenlijst niet gebruikt. Vanuit andere gemeenten weten we dat hier anders mee wordt 
omgegaan in de tellingen. 

Omdat wij nog bezig zijn met een nieuwe visie op MO en de huisvesting van de doelgroep zullen we 
voor dit jaar nog geen plan indienen. 

Veel succes met jullie onderzoek. 

Met vriendelijke groet, 

Beleidsadviseur Zorg & Veiligheid 

Gemeente Bergen op Zoom 
Postbus 35 
4600 AA Bergen op Zoom 

T T 01644: -A 1 E 
	

@bergenopzoom.n11www.bergenopzoom.n1 
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