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Geachte 

In uw brief van 18 februari 2020, ontvangen op 19 februari 2020, heeft u 
met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) 
verzocht om informatie over, kort gezegd, dak- en thuisloosheid. 

Concreet vraagt u om de volgende informatie; 
1. de informatie die gemeenten aan VWS hebben doen toekomen in het 

kader van 'Halt aan dak- en thuisloosheid' (zoals beschreven in de brief 
aan VNG en de wethouders van de centrumgemeenten beschermd wonen 
en maatschappelijke opvang, met kenmerk 1622446-199594-DMO); 

2. meer precies gaat het om het geschatte aantal dak- en thuislozen 
(onderscheid 18-27 jaar en 28 jaar en ouder) per gemeente, en; 

3. verdere gegevens - per gemeente - zoals beschreven in voornoemde 
brief: de aard van de problematiek van deze dak- en thuislozen, de 
huidige aanpak, belemmeringen bij het helpen van dak- en thuislozen aan 
een woonruimte (met voorbeelden) en afspraken met woningcorporaties 
en andere verhuurders voor huisvesting van dak- en thuislozen zoals 
prestatieafspraken en/of een contingent-regeling. 

In de brief van 27 februari 2020, kenmerk 2020.020/001, is de ontvangst van uw 
verzoek aan u bevestigd. 

In de brief van 16 maart 2020, kenmerk 2020.020, is de beslistermijn met vier 
weken verdaagd. 

Op 20 maart 2020 zijn de betrokken belanghebbenden in de gelegenheid gesteld 
een zienswijze te geven ten aanzien van de voorgenomen openbaarmaking van 
informatie. In verband hiermee is de beslistermijn tot en met 17 april 2020 
opgeschort voor het geven van zienswijze. Per 18 april 2020 is de beslistermijn 
weer gaan lopen. Hiermee is de uiterlijke beslisdatum 14 mei 2020 geworden. 

Het is helaas niet gelukt om op tijd op uw Wob-verzoek te beslissen. Hiervoor bied 
ik u mijn excuses aan. 

Besluit 
Ik besluit de door u gevraagde informatie deels openbaar te maken. Ik licht mijn 
besluit hieronder toe. 

Ons kenmerk 
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Inventarisatie documenten 
Op basis van uw verzoek zijn meerdere documenten aangetroffen. Deze 
documenten zijn opgenomen in een inventarislijst, zie hiertoe bijlage B. 

Diverse documenten zijn al openbaar. Voor de vindplaats daarvan verwijs ik naar 
bijlage B. 

Derdebelanghebbenden 
Bij de openbaarmaking van diverse documenten spelen de belangen van derden 
een rol. Deze derdebelanghebbenden zijn vooraf gevraagd om hun mening te 
geven over de openbaarmaking. 

Een aantal derdebelanghebbenden hebben van deze mogelijkheid geen gebruik 
gemaakt. 

Een aantal derdebelanghebbenden hebben ingestemd met de voorgenomen 
openbaarmaking. 

Een aantal derdebelanghebbenden hebben bezwaren geuit tegen de voorgenomen 
openbaarmaking van informatie. Zij voeren - kort samengevat - aan dat de 
openbaar te maken informatie bedrijfs- en fabricagegegevens behelst, die in 
vertrouwelijkheid met de overheid is gedeeld. Hiermee doen zij beroep op de 
weigeringsgrond van artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wob. Voorts 
stellen de derdebelanghebben dat de openbaar te maken stukken informatie 
behelzen die de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokken zou 
kunnen ondermijnen. Hiermee doen zij een beroep op de weigeringsgrond van 
artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob. Ook stellen 
derdebelanghebbenden zich op het standpunt dat de openbaar te maken 
informatie onevenredig bevoordelend, dan wel benadelend kan zijn voor 
betrokkenen. Hiermee doen zij beroep op de weigeringsgrond van artikel 10, 
tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob. Ten slotte, stellen 
derdebelanghebbenden dat in diverse stukken persoonlijke beleidsopvattingen 
staan, die in het kader van het intern beraad zou zijn geuit. Hiermee wordt beroep 
gedaan op de weigeringsgrond van artikel 11, eerste lid, van de Wob. 

De zienswijzen van de derdebelanghebbenden heb ik in mijn belangenafweging 
meegenomen. Ik volg deze gedeeltelijk. Per weigeringsgrond licht ik dit hieronder 
nader toe. 

Wettelijk kader 
Uw verzoek om informatie is beoordeeld op grond van de Wob. Voor de relevante 
bepalingen verwijs ik u naar bijlage A. 

Het recht op openbaarmaking dient het publieke belang van een goede en 
democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger in gelijke mate toe. Er 
wordt niet gekeken naar het specifieke belang van de verzoeker. 

Openbaarmaking in de zin van de Wob betekent openbaarmaking voor iedereen. 
In dat licht vindt de afweging dan ook plaats. Hierbij wordt getoetst aan de 
artikelen 10 en 11 van de Wob waarin is aangegeven in welke gevallen 
openbaarmaking kan of moet worden geweigerd. 

Context 
De door de centrumgemeenten aangeleverde cijfers behoeven nadere duiding. Bij 
de uitvraag hanteerde het kabinet de definitie van dak- en thuisloosheid van het 
CBS. Het gaat hierbij om feitelijk daklozen die (a) leven op straat of andere 
openbare ruimte, zonder vaste verblijfplaats, (b) kortdurend gebruik maken van 
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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). Naar aanleiding van de uitvraag is gebleken dat de 
centrumgemeenten verschillende definities gebruiken bij hun registratie en ook 
verschillende registratiemethoden hanteren. De centrumgemeenten hebben op 
verzoek van het kabinet een schatting van het aantal dak- en thuisloze mensen in 
hun eigen regio gemaakt aan de hand van bijvoorbeeld het aantal briefadressen, 
bijstandsbudgetten en mensen in de opvanglocaties. Voor nadere duiding van 
deze schatting verwijs ik u naar bijgaande kamerbrief: 
httos://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/28/kamerbrief-
over-reciionale-oogaven-en-contouren-rdan-van-aanoak-dak-en-thuisloosheid   

Motivering 

Bedrijfs- en fabricagegegevens (artikel 10, eerste lid, onder c, van de Wob) 
Openbaarmaking van informatie blijft achterwege indien het bedrijfs- en 
fabricagegegevens betreft die vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld. 
Onder bedrijfs- en fabricagegegevens worden verstaan: al die gegevens waaruit 
wetenswaardigheden kunnen worden afgeleid over de technische of financiële 
bedrijfsvoering, het productieproces, de afzet van producten of de kring van 
afnemers of leveranciers. Ook gegevens die uitsluitend de financiële 
bedrijfsvoering betreffen kunnen als bedrijfsgegevens worden aangemerkt. 

In diverse documenten staan dergelijke bedrijfs- of fabricagegegevens. Het betreft 
onder andere informatie over strategische toekomstplanning en het aantal cliënten 
van betrokkenen. Deze informatie is aan mij vertrouwelijk overhandigd in het 
kader van de uitvraag aan (centrum)gemeenten omtrent dak- en thuisloosheid. 
Uit deze informatie kan worden afgeleid hoe betrokkenen hun strategische 
toekomstplanning willen inrichten en het aantal cliënten dat betrokkenen 
bedienen. Ik maak deze informatie dus niet openbaar. Waar van toepassing heb ik 
deze informatie onleesbaar gemaakt onder vermelding van: 10.1.c. 

Voor zover de derdebelanghebbenden met hun beroep op de weigeringsgrond van 
artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wob doelen op dergelijke 
strategische plannen en aantallen cliënten, heb ik deze zienswijze gevolgd. 
Mochten de derdebelanghebbenden met hun beroep op deze weigeringsgrond op 
andere informatie doelen, dan heb ik deze zienswijze niet gevolgd. 

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10, tweede lid, onder e, 
van de Wob) 
In diverse documenten staan persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die herleidbaar 
zijn tot een persoon, zoals onder meer persoonsnamen, functienamen, 
telefoonnummers, e-mailadressen, persoonsfoto's en een omschrijving van de 
levenssituatie van een persoon. Openbaarmaking van deze gegevens zou een 
inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene maken. Ik weeg het 
belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zwaarder dan het belang 
van openbaarmaking. Deze informatie maak ik dus niet openbaar. Waar van 
toepassing heb ik deze persoonsgegevens onleesbaar gemaakt onder vermelding 
van 10.2.e. 

Waar het gaat om de persoonsgegevens van ambtenaren in de documenten merk 
ik het volgende op. Indien het gaat om namen van medewerkers die niet wegens 
hun functie in de openbaarheid treden, weegt het belang van eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer van de desbetreffende ambtenaar zwaarder dan het 
algemeen belang van openbaarheid. Deze persoonsgegevens maak ik dus niet 
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openbaar. Waar van toepassing heb ik deze persoonsgegevens onleesbaar 
gemaakt onder vermelding van 10.2.e. Namen van medewerkers die wel vanwege 
hun functie in de openbaarheid treden maak ik wel openbaar. 

Voor zover de derdebelanghebbenden met hun beroep op de weigeringsgrond van 
artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob op de hiervoor genoemde 
persoonsgegevens doelen, heb ik deze zienswijze gevolgd. Mochten de 
derdebelanghebbenden met hun beroep op deze weigeringsgrond op andere 
gegevens doelen, dan heb ik deze zienswijze niet gevolgd. 

Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling (artikel 10, tweede 
lid, onder g, van de Wob) 
Openbaarmaking van informatie blijft achterwege voor zover het belang daarvan 
niet opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling 
of benadeling van belanghebbenden bij die informatie. Hiertoe merk ik het 
volgende op. 

Bij diverse documenten is informatie aangetroffen die ziet op benodigde en/of 
beschikbare middelen en budgetten. Diverse belanghebbenden hebben 
aangegeven dat ten aanzien van deze middelen en budgetten momenteel 
onderhandelingen met derden gaande zijn. Openbaarmaking van deze informatie 
zou de onderhandelingspositie van deze derdebelanghebbenden onevenredig 
kunnen benadelen ten opzichte van de onderhandelingspositie van de betrokken 
derden. Belanghebbenden moeten erop kunnen vertrouwen dat informatie die hun 
onderhandelingspositie zou kunnen verzwakken vertrouwelijk blijft. Het belang bij 
het voorkomen van onevenredig nadeel, dan wel onevenredig voordeel weeg ik 
hier zwaarder dan het algemene belang van openbaarmaking. Ik maak deze 
informatie dus niet openbaar. Waar van toepassing heb ik deze informatie 
onleesbaar gemaakt onder vermelding van: 10.2.g. 

Voor zover de derdebelanghebbenden op deze grond andere informatie onleesbaar 
gemaakt willen zien, volg ik hun zienswijze niet, omdat de openbaarmaking van 
die informatie naar mijn mening niet tot onevenredige benadeling leidt. 

Persoonlijke beleidsopvattingen in een stuk voor intern beraad (artikel 11, eerste 
lid, van de Wob) 
Documenten die zijn opgesteld voor intern beraad zijn onder andere: nota's van 
ambtenaren, correspondentie tussen de onderdelen van een ministerie en tussen 
ministeries onderling, concepten van stukken, agenda's, notulen, samenvattingen 
en conclusies van interne besprekingen. Ik maak persoonlijke beleidsopvattingen 
in die stukken niet openbaar. Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden 
verstaan: meningen, opinies, commentaren, voorstellen, conclusies met de 
daartoe aangevoerde argumenten. 

Een aantal derdebelanghebbenden hebben zich op het standpunt gesteld dat 
diverse documenten persoonlijke beleidsopvattingen in het kader van het intern 
beraad behelzen. Ik ben van mening dat van persoonlijke beleidsopvattingen in 
onderhavige documenten geen sprake is, omdat het om feitelijke gegevens gaat 
en derhalve geen beleidsopvattingen behelst. Derhalve volg ik de zienswijze van 
de derdebelanghebbenden op dit punt niet. 

Wijze van openbaarmaking 
De derdebelanghebbenden krijgen twee weken de tijd om de rechtbank te 
verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Daarvoor is vereist dat zij een 
bezwaarschrift indienen. Als de derden dit niet doen, worden de documenten u na 
afloop van deze termijn toegestuurd. Als de derden wel bezwaar maken en 
verzoeken om een voorlopige voorziening, wordt deze procedure afgewacht. 
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Plaatsing op internet 
De stukken worden na de feitelijke verstrekking met een geanonimiseerde versie 
van dit besluit voor een ieder kenbaar gemaakt op www.rijksoverheid.nl. 

Een afschrift van dit besluit zend ik aan belanghebbenden. 

Hoogachtend, 

de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 
namens deze, 
de plv. secretari§;igeritraT, 
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Bezwaar 
Het indienen van bezwaar schort de werking van dit besluit niet op. 
Heeft u vragen over dit besluit of bent u het er niet mee eens? Kijk eens op 
http://www.rijksoverheid.nliministeries/vws/bezwaarschriften-vws. Daar wordt uitgelegd 
wat u kunt doen als u het niet eens bent met het besluit en misschien bezwaar wilt maken. 
Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol bezwaar kan inschatten. 
Wilt u bezwaar maken, dan moet dit binnen zes weken na de datum die bovenaan deze brief 
staat. Let op: doe dit op tijd, anders kan uw bezwaar niet behandeld worden. 
Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl, bij voorkeur met een 
ingescande handtekening. 

Indien u niet kunt of wilt e-mailen, kunt u uw bezwaarschrift ook versturen per post naar: 
de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, 
Postbus 20350, 
2500 EJ Den Haag. 

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar: (070) 340 59 84. 

Noem in het bezwaarschrift: 
• uw naam en adres 
• de datum 
• het kenmerk van deze brief (dit vindt u In de rechterkantlijn) 
• geef aan waarom u het niet eens bent met de beslissing 

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te voorzien. Wilt u zo 
vriendelijk zijn om een kopie van deze brief mee te sturen met het bezwaarschrift. 

Indien u het bezwaarschrift per e-mail indient zonder ondertekening, bestaat de 
mogelijkheid dat u op een later moment verzocht wordt om bewijs te leveren dat u bevoegd 
bent tot het indienen van het bezwaar. 

Informatie voor het treffen van een voorlopige voorziening (vovo) 
Conform het bepaalde in artikel 6, vijfde lid, van de Wob, worden de belanghebbenden in de 
gelegenheid gesteld om binnen twee weken na dagtekening van deze beschikking, aan te 
geven of men bedenkingen heeft tegen openbaarmaking van de door u gevraagde 
informatie. Dit kan door het indienen van een bezwaarschrift bij het ministerie van VWS en 
door daarnaast bij de rechtbank te verzoeken om, bij wijze van voorlopige voorziening, dit 
besluit tot openbaarmaking te schorsen. Indien binnen twee weken na dagtekening van dit 
besluit een bezwaarschrift is ingediend en een voorlopige voorziening is aangevraagd, wordt 
de uitspraak van de voorzieningenrechter afgewacht, voordat tot daadwerkelijke 
openbaarmaking wordt overgegaan. 
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Bijlage A 

Artikel 10 van de Wob luidt, voor zover relevant, als volgt: 
1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor 

zover dit: 
a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; 
c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of 

rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; 
d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in de artikelen 9, 10 en 87 van de 

Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking 
kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt. 

2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege 
voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: 
a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale 

organisaties; 
b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere 

publiekrechtelijke lichamen of de in artikel la, onder c en d, bedoelde 
bestuursorganen; 

c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 
f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen 

nemen van de informatie; 
g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de 

aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan 
wel van derden. 

3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voor zover de 
betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking. 

c.•) 

Artikel 11 van de Wob luidt, voor zover relevant, als volgt: 
1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten 

behoeve van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin 
opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. 

2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en 
democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot 
personen herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of 
zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot 
personen herleidbare vorm worden verstrekt. 

3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde 
adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opge-
nomen persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen 
daartoe door het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden 
van de adviescommissie voor de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is 
gemaakt. 

4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de 
bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het 
belang van openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen 
kan worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Het tweede lid, 
tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing. 
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Bijlage B Inventarislijst Wob-verzoek 2020.020 

Nr. Omschrijving  Datum  Openbaarmaking  Weigeringsgronden  Opmerkingen 

10.2.e 1 
	

Aanleveren aanpak dak- en thuisloosheid Alkmaar  31-1-2020  Deels openbaar 

2 
	

Alkmaar- in beeld brengen opgave dakloosheid  31-1-2020  Openbaar 

3 
	

Beleidskader MO Alkmaar def.  7-11-2019  Reeds openbaar  Vindplaats: 
https ://alkmaar.ra adsinformatie. 
nl/document/8188272/1/B_Bele 
idskader MO definitief 

10.2.e 4 
	

Mailwisseling kosten extra maatregelen  6-2-2020  Deels openbaar 

31-1-2020 Openbaar 5 
	

Ingevuld format MO centrumgemeente Almelo 
200131 

Mail Ingevulde format en plan van aanpak 
terugdringen dakloosheid centrumgemeente 
Almelo 

31-1-2020 10.2.e 6 Deels openbaar 

7 
	

Plan van aanpak dakloosheid centrumgemeente 
Almelo 

31-1-2020 Openbaar 

8 
	

Cijfers regio Flevoland maatschappelijke opvang  30-1-2020  Openbaar 

30-1-2020 9 
	

Mail Plan van aanpak en cijfers extra maatregelen 
maatschappelijke opvang regio Flevoland  

Deels openbaar 10.2.e 

10 30-1-2020 Openbaar Plan van aanpak extra maatregelen MO regio 
Flevland 



11 
	

Huidige inzet gemeente Amersfoort  31-1-2020  Openbaar 

12 Maatregelen gemeente Amersfoort  31-1-2020  Deels openbaar  10.1.c + 10.2.9 

31-1-2020 13 Advies_opgavegericht_team_regionale_samenwer 
king_Ondersteuning_met_noodzakelijk_verblijf 

Reeds openbaar Vindplaats: 
https://amersfoort.notubiz.nl/doc  
ument/8329476/2#search=%22 
Advies 
Vindplaats: 
https://amersfoort.notubiz.nl/doc  
ument/8329475/1#search=%22 
afspraken 

14 Reeds openbaar Afspraken_doordecentralisatie_BW_MO_vanaf_1-1. 31-1-2020 
2021 

15 Beleidskader Moed moet 31-1-2020 Reeds openbaar Vindplaats: 
https://amersfoort.notubiz.nl/doc  
ument/5726870/1/Moed_Moet_-
_Beleidskader_Opvang_en_Besch 
erming_2018-2019 

16 def format pva - regio Amersfoort  31-1-2020  Deels openbaar 10.2.9 

17 Mailwisseling inz. Budgetten BW  14-2-2020  Deels openbaar  10.2.e, 10.2.9 

18 Mail Bijlagen bij format  31-1-2020  Deels openbaar 10.2.e 

19 Mail Format uitvraag  31-1-2020  Deels openbaar  10.2.e 



Vindplaats: 
https://amersfoort.notubiz.nl/doc  
ument/1665494/3 

31-1-2020 20 Meerjarig beleidskader Sociaal Domein Reeds openbaar 

Vindplaats: 
https://amersfoort.notubiz.nl/doc  
ument/6862234/2#search=%22 
uitvoeringsprogramma 

31-1-2020 21 Uitvoeringsprogramma transformatie sociaal 
domein 

Reeds openbaar 

22 31-1-2020 Openbaar Aanvullende maatregelen gemeente Amsterdam 
aanpak dakloosheid 2020-2021 

10.2.e 23 Extra maatregelen dakloosheid Amsterdam  31-1-2020  Deels openbaar 

24 	Ingevulde Uitvraag Amsterdam  31-1-2020  Openbaar 
25 koersbesluit_maatschappelijke_opvang_en_besche 

rmd_wonen_2016-2020 
31-1-2020 Reeds openbaar 

26 programmaplan-programma huisvesting kwetsbare 
groepen-2019-2022-juni-2019 

31-1-2020 Reeds openbaar 

Vindplaats: 
http://www.afwc.nl/uploads/tx_n  
ews/Thuis_in_de_wijk_koersbeslu 
it_maatschappelijke_opvang_en_ 
beschermd_wonen_2016-
2020.pdf 
Vindplaats: 
https://www.amsterdam.nl/bestu  
ur-organisatie/organisatie/ruimte-
economie/wonen/huisvesting/pro 
gramma/ 

27 	20191203 format dak en thuisloosheid  23-1-2020  Openbaar 
28 Werkprogramma EPA-Taskforce  23-1-2020  Reeds openbaar  Vindplaats: 

https://samengoedvoorelkaar.n1/ 
brummen/fileadmin/user_upload 
/Werkprogramma_EPA_Taskforce-
def.pdf 

29 10-12-2019 10.2.e Mailwisseling inz. Oproep_ regionale opgave 
dakloosheid in beeld brengen 

Deels openbaar 

30 OGGZ-zorgstructuur2016_03-05-2017  30-1-2020  Openbaar 



33 Format regionale opgave 30.01 
34 Plan extra maatregelen en regionale opgave 
35 Mailwiseeling inz. Regionale opgave & Plan extra 

maatregelen voor dak- en thuislozen 

37 20191203 format dak en thuisloosheid (002) 
38 FW_ HERINNERING Oproep_ regionale opgave 

dakloosheid in beeld brengen 
39 20191203 format dak en thuisloosheid 
40 uitvraag dak en thuisloosheid 
41 Aanbieding versterkingsplan en format regio Breda 

eo in kader van uitvraag aanpak dak- thuisloosheid 

42 BBV-2020-3107 Uitgaande brief Ministerie 
Volksgezondheid Welzijn Sport Versterkingsplan 
Dak en thuisloosheid regio Breda 

44 Format dak- en thuisloosheid gemeente Delft 

45 FW_ regionale opgave dakloosheid Delft 

Vindplaats: 
https://www.binnenlandsbestuur. 
nI/Uploads/2015/7/Eindevaluatie-
Minder-Opvang-Beter-Leven-
Arnhem.pdf  

31 Eindevaluatie Minder Opvang Beter Leven 2011-
2014 

Reeds openbaar 30-1-2020 

Vindplaats: 
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Det  
ails/Arnhem/1315638d-e884-
4b79-ald0-7ce839f7e036 

32 Eindrapport Onderzoek werking daklozenopvang 
Arnhem 

30-1-2020 Reeds openbaar 

36 30-1-2020 Reeds openbaar Regioplan 'Samen aan zet 2019-2021' -
Transformatieplan Beschermd Thuis 

Vindplaats: 
https://apil.ibabs.eu/publicdownl  
oad.aspx?site=rheden&id=100097 
419 

BIJLAGE Versterkingsplan tegen dak- en 
thuisloosheid Regio Breda 2020 

30-1-2020 43 Openbaar 

Procesmodel verzorgen van Maatschappelijke 
Opvang 

46 6-2-2020 Openbaar 

47 Concept Projectplan Transformatie 
maatschappelijke opvang 

31-1-2020 Deels openbaar 10.2.g 

30-1-2020 Openbaar 
10.2.e 
10.2.e 

Deels openbaar 
Deels openbaar 

30-1-2020 
30-1-2020 

7-2-2020 Openbaar 
10-12-2019 Deels openbaar 10.2.e 

29-1-2020 Openbaar 
10.2.e 
10.2.e 

29-1-2020 
30-1-2020 

Deels openbaar 
Deels openbaar 

10.2.e Deels openbaar 30-1-2020 

6-2-2020 Openbaar 

6-2-2020 Deels openbaar 10.2.e 



48 
	FW_ Cijfers en extra maatregelen 's-Hertogenbosch  31-1-2020  Deels openbaar 10.2.e 

31-1-2020 49 
	

Maatregelen aanpak dakloosheid regio Meierij en 
Bommelerwaard  

Openbaar 

50 Maatregelen 's-Hertogenbosch MO  31-1-2020  Openbaar 
Regiovisie BW en MO 2020 definitief 51 Vindplaats: 

https://repository.officiele-
overheidspublicaties.nl/externebij  
lagen/exb-2020-
8666/1/bijlage/exb-2020-
8666.pdf 

31-1-2020 Reeds openbaar 

31-1-2020 52 
	

Aanbiedingsbrief Aanpak dakloosheid - aanvullende 
maatregelen en projecten 2020 ten behoeve van 
VWS 

Deels openbaar 102.e 

53 	Aanbiedingsbrief projecten VWS  31-1-2020  Deels openbaar 10.2.e 
54 
	

Bijlage 1 projectvoorstellen 
55 
	

Bijlage 2 Format VWS Den Haag  
31-1-2020 
31-1-2020  

Openbaar 
Openbaar 

56 Bijlage 3 Tienpuntenplan Maatschappelijke opvang 
Den Haag 

31-1-2020 Reeds openbaar 

57 Bijlage 4 Tienpuntenplan Voortgangsrapportage 
2019 Den Haag 

31-1-2020 Reeds openbaar 

Vindplaats: 
https://denhaag.raadsinformatie. 
nl/document/7182802/1/RIS3014  
32_Bijlage 
Vindplaats: 
https://denhaag.raadsinformatie. 
nl/document/7816365/3/RIS3031  
80%20Voortgangsrapportage%20 
MO%202019 

58 
	

format opgave dak- en thuisloten Den Helder 2020  29-1-2020  Openbaar 

59 29-1-2020 Deels openbaar 10.2.e Mail Oproep_ regionale opgave dakloosheid in 
beeld brengen 



61 Format extra maatregelen dak- en thuisloosheid 
regio Midden-IJssel 

62 Format regionale opgave dak- en thuisloosheid 
regio Midden-IJssel 

63 Mail Extra maatregelen dak- en thuisloosheid regio 
Midden-IJssel Deventer 

64 Mail Deventer Regionale opgave dak- en thuislozen 
regio Midden-IJssel 

Format dak en thuisloosheid gemeente 
Doetinchem 

67 

68 Mail Doetinchem format dak- en thuislozen 16-1-2020 Deels openbaar 10.2.e 

16-1-2020 Openbaar 

69 31-1-2020 Agenda Huisvesting kwetsbare groepen 2020 def Reeds openbaar Vindplaats: 
https://adviesraadwmojeugddord  
recht.nl/wp-
content/uploads/2020/02/Agend 
a-Huisvesting-kwetsbare-groepen-
2020-def-vS.pdf 

Vindplaats: 
https://gemeenteraad.denhelder. 
nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/  
2018/15-oktober/19:30/Voorstel-
een-bedrag-van-371-000-
beschikbaar-te-stellen-uit-de-
reserve-Beschermd-Wonen-voor-
diverse-projecten-in-het-kader-
van-Beschermd-wonen/ 

60 29-1-2020 Reeds openbaar Plan van aanpak BW MO thuis in de buurt + 
bijlagen gemeente Den Helder 

Openbaar 

Openbaar 

31-1-2020 

31-1-2020 

Deels openbaar 10.2.e 31-1-2020 

Deels openbaar 10.2.e 31-1-2020 

Vindplaats: 
https://www.lochem.nl/fileadmin 
/beleid/p6/REGIONAAL_ACTIEPLA  
N_MO-BW.pdf 
Vindplaats: 
https://lochem.begrotingsapp.n1/ 
programmabegroting-
2018/bestanden/Download/f84ed 
391-1c3c-49a0-869e-
e33d1a85ef6d. 

65 

66 

Regionaal actieplan BW-MO-OGGZ-VZ regio 
Midden-IJssel 2017-2022 

Regiovisie Transformatie BW-MO-OGGZ-VZ regio 
Midden-IJssel 2017 - 2022 

Reeds openbaar 

Reeds openbaar 

31-1-2020 

31-1-2020 



Vindplaats: 
https://www.sociaalbeleiddrechts  
teden.nl/wp-
content/uploads/2018/11/Region 
ale-visie-sociaal-domein-
Drechtsteden-1.pdf 

31-1-2020 70 Bijlage Regionale-visie-sociaal-domein-
Drechtsteden 

Reeds openbaar 

71 Bijlage WMO- beleidsplan 2020- 2023 gemeente 
Dordrecht 

31-1-2020 Reeds openbaar Vindplaats: 
https://cms.dordrecht.nl/Inwoner  
s/Overzicht_Inwoners/Nieuws/Ni 
euwsarchief/2019/November/W 
MO_beleidplan_2020_2023_ieder 
een_doet mee_en_hoort_erbij 

72 
	

Format extra maatregelen dakloosheid v2  31-1-2020  Openbaar 
Mail regionaal plan van aanpak aanvullende 
maatregelen dak- en thuisloosheid Dordrecht 

31-1-2020 10.2.e 73 Deels openbaar 

74 	Regionale transformatieagenda  31-1-2020  Reeds openbaar  Vindplaats: 
http://transitiemonitor.cqp.nl/Blo  
bs/GetDocument?naam=Dordrec 
ht 

75 31-1-2020 Van opvang naar wonen 2020-2025. Visie opvang 
kwetsbare groepen centrumgemeente Dordrecht 

Reeds openbaar Vindplaats: 
https://cms.dordrecht.nl/Inwoner  
s/Overzicht_Inwoners/Nieuws/Ni 
euwsarchief/2019/December/Nie 
uwe_visie_over_de_opvang_van_ 
kwetsbare_mensen_in_onzestad 

76 
	

Procesboek OGGZ gemeente Ede  10-12-2019  Deels openbaar 10.2.e 
77 	Visie Maatschappelijke Opvang 
78 	Ingevuld format dak en thuisloosheid Ede 

Valleiregio  

10-12-2019 
10-12-2019  

Openbaar 
Openbaar 

79 
	

De woonladder van Ede 
80 	Kern collegememo begeleid wonen  

10-12-2019 
10-12-2019  

Openbaar 
Openbaar 

81 10-12-2019 10.2.e Mail Oproep_ regionale opgave dakloosheid in 
beeld brengen gemeente Ede 

Deels openbaar 

30-1-2020 82 VWS 
aanvraag_Challenge_Maatschappelijke_Opvang_G 
emeente_Eindhoven 

Deels openbaar 10.2.e 



Vindplaats: 
https://eindhoven.parlaeus.nl/use  
r/voorstel/action=showdoc/gd=11 
22/Raadsvoorstel_Toekomstbeeld 
_maatscha ppelijke_opvang.pdf 

30-1-2020 83 Bijlage 1_Raadsvoorstel Toekomstbeeld 
maatschappelijke opvang gemeente Eindhoven 

Reeds openbaar 

Vindplaats: 
https://eindhoven.parlaeus.nl/use  
r/voorstel/action=showannex/gdb 
=823/Bijlage_1_-
_Toekomstbeeld_maatschappelijk 
e_opvang_september2019.pdf 

30-1-2020 84 Bijlage la. Toekomstbeeld maatschappelijke 
opvang september2019 gemeente Eindhoven 

Reeds openbaar 

Bijlage 1b_Praatplaat MO 2021 gemeente 
Eindhoven 

30-1-2020 85 Openbaar 

86 
	Bijlage 2_Plan van aanpak M02021 

87 
	

Bijlage 3_20191203 format VWS dak en 
thuisloosheid  

30-1-2020 
30-1-2020  

Openbaar 
Openbaar 

30-1-2020 88 	Mail Indiening Eindhoven; reminder + aanvullende 
info  

Deels openbaar 10.2.e 

Vindplaats: 
https://www.gemeenteraademm  
en.nl/nc/vergaderingen/documen  
t/document/42226/via/theme%3 
A1500.html 

7-2-2020 89 Beleidsplan Samen verder in sociaal domein 2017 -
2021 

Reeds openbaar 

90 Emmen 19.02 beleidsplan .SAM  7-2-2020  Reeds openbaar  Vindplaats: 
https://www.gemeenteraademm  
en.nl/nc/vergaderingen/documen  
t/document/47173/via/theme%3 
A1440.html 

91 
	

Extra cijfers Emmen 
92 	Format dak en thuisloosheid Emmen  

7-2-2020 
7-2-2020  

Openbaar 
Openbaar 

Plan van aanpak opvang en bescherming - 231017 93 Vindplaats: 
https://www.gemeenteraademm  
en.nl/nc/vergaderingen/documen  
t/document/45673/via/theme%3 
A1428. html 

Reeds openbaar 7-2-2020 

7-2-2020 94 
	

Mail Oproep regionale opgave dakloosheid in beeld 
brengen  

Deels openbaar 10.2.e 



Ambitiedocument DEF integrale aanpak MO 
Enschede 

30-1-2020 95 10.2.e Deels openbaar 

format plan van aanpak gemeente Enschede 97 30-1-2020 
Ondertekend convenant samenwerken aan 
beschermd wonen, opvang en zorg Twente 

98 
Openbaar 
Reeds openbaar 30-1-2020 Vindplaats: 

https://docplayer.n1/18747520-
Convenant-samenwerken-aan-
beschermd-wonen-opvang-en-
zorg-twente-twente-oktober-
2014-conceptversie.html  

Plan van aanpak doorontwikkeling MO 
centrumgemeente Enschede 

99 Openbaar 30-1-2020 

105 6-2-2020 Openbaar Format Opgave gemeente Groningen 
DakEnThuisloosheid 

107 Mail regionale opgave gemeente Haarlem 29-1-2020 Reeds openbaar Vindplaats: 
https://gemeentebestuur.haarlem 
.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-
BenW/2020/14-apri1/10:00  

96 Begeleidende brief gemeente Enschede 

101 Mail Ingevuld format en plan van aanpak gemeente 
Enschede 

102 Format dak en thuisloosheid gemeente Gouda 

103 Mail inz. Oproep regionale opgave dakloosheid 
gemeente Gouda 

104 Mail Regionale opgave dakloosheid gemeente 
Groningen 

106 Update Gezamenlijk plan Groninger gemeenten 

30-1-2020 Deels openbaar 10.2.e 

Vindplaats: 
https://gemeenteraad.borne.nl/V  
ergaderingen/Politiek-
Beraad/2019/22-
januari/19:30/tkn-g-Visie-en-
aanpak-decentralisatie-
18int04395.pdf. 

100 Visie en aanpak decentralisatie 2018-2021 30-1-2020 Reeds openbaar 

Deels openbaar 30-1-2020 10.2.e 

28-1-2020 Openbaar 

28-1-2020 Deels openbaar 10.2.e 

6-2-2020 Deels openbaar 10.2.e 

27-11-2019 Openbaar 



Vindplaats: 
https://gemeentebestuur.haarlem 
.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-
BenW/2020/14-apriI/10:00  

29-1-2020 108 Format plan van aanpak gemeente Haarlem Reeds openbaar 

Vindplaats: 
https://gemeentebestuur.haarlem 
.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-
BenW/2020/14-apri1/10:00  

29-1-2020 109 Aanvullende maatregelen maatschappelijke opvang 
2020-2021 gemeente Haarlem 

Reeds openbaar 

Mail Verzoek VWS geschatte dak en thuislozen 
gemeente Heerlen 

110 10.2.e 7-2-2020 Deels openbaar 

Format opgave gemeente Heerlen dak- en 
thuisloosheid 

7-2-2020 111 Openbaar 

Format opgave gemeente Heerlen dak- en 
thuisloosheid 

112 Openbaar 7-2-2020 

113 31-1-2020 10.2.e Mail Verzoek VWS geschatte dak en thuislozen 
gemeente Helmond 

Deels openbaar 

Versnellingsplan ambulantisering regio Gooi 
Vechtstreek 

115 Vindplaats: 
https://www.regiogv.nl/wp-
content/uploads/2020/02/Versne  
Ilingsplan-ambulantisering-v0.14-
def.-versie.pdf 

Reeds openbaar 23-1-2020 

Mail Oproep regionale opgave dakloosheid regio 
Gooi Vechtstreek 

116 10.2.e 23-1-2020 Deels openbaar 

117 23-1-2020 Openbaar Format dak en thuisloosheid regio Gooi 
Vechtstreek 
Beleidsplan Bescherming en Opvang 2017-2020 118 Vindplaats: 

https://www.regiogv.nl/wp-
content/uploads/2018/02/2-
beleidsplan-bescherming-en-
opvang-2017-2020.pdf  

Reeds openbaar 23-1-2020 

114 Format dak en thuisloosheid gemeente Helmond  31-1-2020  Openbaar 

119 Mail Cijfers dak- en thuislozen Westfriesland  30-1-2020  Deels openbaar 10.2.e 



122 Cijfers dak- en thuisloosheid regio West-Friesland 

123 Mail inz. aanvullende info gemeente Leeuwarden 

124 Def format plan van aanpak gemeente Leeuwarden 
- regio Friesland 

125 Mail plan van aanpak dakloosheid gemeente Leiden 

129 Def format plan van aanpak gemeente Maastricht 

Vindplaats:https: 
//regiowestfriesland.nl/sites/defa 
ult/files/2018-
09/Toekomstvisie%20kwetsbare% 
20inwoners%20regio%20West-
Friesland%202018-2023.pdf 

30-1-2020 120 Toekomstvisie regio West-Friesland Reeds openbaar 

Vindplaats: 
https://api1.ibabs.eu/publicdownl  
oad.aspx?site=medemblik&id=28 
05e45f-fe84-4596-bc0d-
629d629c16d6 

30-1-2020 121 Def. samenwerkingsovereenkomst Pilot Uitstroom 
regio West-Friesland 

Reeds openbaar 

126 3-2-2020 Plan van aanpak regio Holland Rijnland Openbaar 
format plan van aanpak regio Holland Rijnland 127 Openbaar 3-2-2020 

Mail inz. format en plan van aanpak dakloosheid 
gemeente Maastricht 

128 10.2.e 31-1-2020 Deels openbaar 

30-1-2020 Openbaar 

31-1-2020 Deels openbaar 10.2.e 

Deels openbaar 10.2.e 

Openbaar 31-1-2020 

3-2-2020 

31-1-2020 Openbaar 

Vindplaats: 
https://docplayer.n1 /64471040-
Op-weg-naar-een-financieel-
stabiel-bestaan-beleidsplan-
integrale-schuldhulpverlening-
gemeente-maastricht.html  

130 31-1-2020 Beleidsplans gemeente Maastricht 2016-2020 Reeds openbaar 



133 Mail uitvraag cijfers en plan gemeente Nijmegen 

134 Plan tegengaan dakloosheid gemeente Nijmegen 

136 Uitvraag opgave dakloosheid gemeente Nissewaard 

137 Format dak en thuisloosheid gemeente Nissewaard 

141 Format dak en thuisloosheid gemeente Oss 
142 Format dak en thuisloosheid gemeente Oss (002) 

Plan van aanpak Zwerfjongeren gemeente 
Maastricht 

31-1-2020 132 10.2.e Deels openbaar 

Format uitvraag thuis- en dakloosheid gemeente 
Nijmegen 

31-1-2020 10.1.c 135 Deels openbaar 

Plan een beschermd thuis gemeente Nissewaard 4-2-2020 138 Vindplaats: 
https://nissewaard.raadsinformati  
e.nl/document/8413801/1/2020_  
Plan_een_beschermd_thuis 

Reeds openbaar 

Sfeerbeeld bijeenkomst doorontwikkeling van de 
maatschappelijke opvang gemeente Nissewaard 

139 10.2.e 4-2-2020 Deels openbaar 

Mail opgave dakloosheid en maatregelen 
gemeente Oss 

140 10.2.e 14-1-2020 Deels openbaar 

143 14-1-2020 Reeds openbaar Vindplaats: 
https://apil.ibabs.eu/publicdownl  
oad.aspx?site=oss&id=100084858 

Regionaal Koersdocument opvang ondersteuning 
en zorg voor psychisch kwetsbare inwoners 
gemeente Oss 

144 Mail inz. format dak en thuisloosheid gemeente 
Purmerend 

30-1-2020 Deels openbaar 10.2.e 

Vindplaats: 
https://www.maastrichtbeleid.nl/ 
beleidsinformatie/Openbare%20b 
esluitenlijst/2015/12/15/Openbar 
e%20besluitenlijst%2015%20dece 
mber%202015/Actieplan%20Arm 
oede%202016-2018.pdf 

131 31-1-2020 Actieplan Armoede 2016-2018 gemeente 
Maastricht 

Reeds openbaar 

31-1-2020 Deels openbaar 10.2.e 

31-1-2020 Deels openbaar 10.2.g 

4-2-2020 Deels openbaar 10.2.e 

4-2-2020 Openbaar 

14-1-2020 
14-1-2020 

Openbaar 
Openbaar 



145 format dak en thuisloosheid gemeente Purmerend  30-1-2020  Openbaar 

Inventarisatie thuis- en dakloosheid gemeente 
Purmerend 

30-1-2020 146 Opehbaar 

147 Rapport inventarisatie 2019  30-1-2020  Deels openbaar 10.2.e 
148 Regiovisie en aanpak beschermd wonen en 

maatschappelijke opvang 2019-2022 
30-1-2020 Reeds openbaar Vindplaats: 

https://gemeentebestuur.beemst  
er.net/Vergaderingen/Raadscom  
missie/2019/26-
maart/19:30/regiovisie-en-aanpak-
2019-2022-beschermd-wonen-en-
maatschappelijke-opvang.pdf 

30-1-2020 149 Voorstellen plan van aanpak dakloosheid gemeente 
Rotterdam 

Deels openbaar  10.2.e, 10.2.g 

10.2.g 30-1-2020 150 Bijlage 1 - Projectvoorstellen 2020-2021 - 
Gemeente Rotterdam 

Deels openbaar 

Vindplaats: 
https://rotterdam.raadsinformati  
e.nl/document/7938251/1 

30-1-2020 151 Bijlage 2 - Plan van aanpak kwetsbare 
Rotterdammers 2019-2022 

Reeds openbaar 

152 Ingevulde uitvraag gemeente Rotterdam  30-1-2020  Deels openbaar 10.2.g 
Mail inz. Plan van aanpak dakloosheid gemeente 
Rotterdam 

31-1-2020 153 10.2.e Deels openbaar 

154 Mail inz. Regionale opgave gemeente Tilburg  3-2-2020  Deels openbaar 10.2.e 
3-2-2020 155 Format dakloosheidscijfers Regio Hart van Brabant-

gemeente Tilburg 
Openbaar 

Vindplaats: 
https://www.heusden.nl/dsresour  
ce?objectid=a4f615cc-272e-476c-
8f4a-7ebc5c7f4f59 

3-2-2020 156 Bijlage 1 Meerjarenprogramma regio Hart van 
Brabant - gemeente Tilburg 

Reeds openbaar 

3-2-2020 157 Bijlage 2 Voortgang beheersmaatregelen gemeente 
Tilburg 

Openbaar 

158 Bijlage 3 IVO Vangnet gemeente Tilburg  3-2-2020  Deels openbaar 10.2.e 
159 Bijlage 4 Businessplan Springplank013  3-2-2020  Deels openbaar 10.2.e 
160 Bijlage 5a Ombuigingsplan Gemengd wonen  3-2-2020  Openbaar 
161 Bijlage 5b Maatschappelijke Business Case  3-2-2020  Deels openbaar 10.2.e 
162 Mail inz. aanleveren info gemeente Utrecht  31-1-2020  Deels openbaar 10.2.e 
163 Ingevulde uitvraag gemeente Utrecht  31-1-2020  Openbaar 



165 Projectplan Living Lab Eerst een Thuis regio Utrecht 

171 Opzet wasprogramma MO 2.0 gemeente Venlo 

Vindplaats: 
https://www.utrecht.nl/fileadmin 
/uploads/documenten/zz-
zorgprofessionals/Plan-van-
Aanpak-Huisvesting-
Ondersteuning-Kwetsbare-
Doelgroepen-2019.pdf  

31-1-2020 164 Plan van aanpak huisvesting ondersteuning-
kwetsbare doelgroepen gemeente Utrecht 

Reeds openbaar 

Vindplaats: 
https://zorgprofessionals.utrecht. 
nl/fileadmin/uploads/documente  
n/zz-zorgprofessionals/2017-
09_Regioplan_U16_opvang.pdf 

31-1-2020 166 Regionale koers opvang en beschermd wonen U16 
gemeente Utrecht 

Reeds openbaar 

Vindplaats: 
https://apil.ibabs.eu/publicdownl  
oad.aspx?site=utrecht&id=100422 
403 

31-1-2020 167 Stand van zaken uitvoering Toekomst van de 
Daklozenopvang Utrecht 

Reeds openbaar 

Oproep regionale opgave dakloosheid gemeente 
Venlo 

169 10.2.e 30-1-2020 Deels openbaar 

31-1-2020 Deels openbaar 10.2.e, 10.2.g 

Vindplaats: 
https://zorgprofessionals.utrecht. 
nl/fileadmin/uploads/documente  
n/zz-zorgprofessionals/2017-07-
Rapport-toekomst-
daklozenopvang.pdf 

168 31-1-2020 Toekomst van de daklozenopvang in Utrecht Reeds openbaar 

Format dak en thuisloosheid gemeente Venlo 30-1-2020 Openbaar 170 

30-1-2020 Openbaar 



172 Regiovisie Bijzondere Doelgroepen gemeente Venlo 30-1-2020 Reeds openbaar Vindplaats: 
https://www.google.nliurl?sa=t&r 
ct=j&q=&esrc=s&source=web&cd 
=1&ved=2ahUKEwiwg7S8yNjoAh 
UpMewKHdIWAgwQFjAAegQIBRA 
B&url=https%3A%2F%2Fgemeent 
eraad.weert.nl%2FVergaderingen 
%2FRaadscommissie-
Bedrijfsvoering-
Inwoners%2F2017%2F12-
september%2F19%3A31%2F09-
Bijlage-Regiovisie-Bijzondere-
Doelgroepen-2017-
2020.pdf&usg=A0vVaw0q3Sf2a_a-
H7xj94gZFqY- 

Mail inz. oproep regionale opgave dakloosheid 
gemeente Vlaardingen 

24-12-2019 10.2.e 173 Deels openbaar 

174 Format dak en thuisloosheid gemeente Vlaardingen  24-12-2019  Openbaar 

175 Mail inz. regionale opgave gemeente Vlissingen  31-1-2020  Deels openbaar 10.2.e 

176 Versnellingsagenda BWMO gemeente Vlissingen-
Zeeland (2.0) 

31-1-2020 Reeds openbaar Vindplaats: 
https://gemeenteraad.vlissingen. 
ni/fileadmin/user_upload/Versnel  
lingsagenda_Bescherming_en_o 
pvang_in_Zeeland met_bijiagen. 
pdf 

Bijlage 2 Samen werken aan een nieuw Zeeuws 
Kompas gemeente Vlissingen 

177 10.2.e 31-1-2020 Deels openbaar 

Format plan van aanpak gemeente Vlissingen 
(Zeeland) 

178 Openbaar 31-1-2020 

Inventarisatie Doorontwikkeling MO en 
verslavingszorg gemeente Vlissingen 

179 Openbaar 31-1-2020 

Mail inz. reactie opvange dak- en thuislozen 
gemeente Zaanstad 

180 10.2.e 30-1-2020 Deels openbaar 

181 Format dak- en thuislozen gemeente Zaanstad  30-1-2020  Openbaar 



182 Bijlage urgente woonvormen gemeente Zaanstad 

184 Zaanse Samenwerkingsovereenkomst 

185 Mail inz. opgave dakloosheid gemeente Zwolle 

Beleidsregels maatschappelijke opvang gemeente 
Zaanstad 

30-1-2020 183 Vindplaats: 
https://decentrale.regelgeving.ov  
erheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actue 
el/Zaanstad/CVDR626413.html 

Reeds openbaar 

Regionale veranderagenda maatschappelijke 
opvang - beschermd wonen regio IJssel-Vecht en 
Noord-Veluwe 2016-2019 

186 Vindplaats: 
https://apil.ibabs.eu/publicdownl  
oad.aspx?site=zwolle&id=27643 

Reeds openbaar 6-2-2020 

Doorontwikkeling De Herberg 187 Openbaar 6-2-2020 
Concept toekomstvisie BW-MO regio IJssel-Vecht 188 Openbaar 6-2-2020 

30-1-2020 Openbaar 

30-1-2020 Reeds openbaar Vindplaats: 
https://zaanstad.raadsinformatie. 
nl/document/8210216/1/Zaanse_  
samenwerkingsovereenkomst_20 
20-2024 

6-2-2020 Deels openbaar 10.2.e 

Format dak en thuisloosheid gemeente Zwolle 6-2-2020 Openbaar 189 
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