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Geachte heer Slappendel, beste Jan,  
 
Allereerst hartelijk bedankt voor jullie complimenten, vragen en adviezen naar aanleiding van 
onze digitale bijeenkomst over 'Beschermd Wonen en Opvang' op 30 november jl.  
 
Op 8 december jl. heeft u per mail de toegezegde informatie n.a.v. twee presentaties 
(Monitoring/SLA BWO en Pilot IB MO) ontvangen.  
Binnenkort wordt u per mail geïnformeerd over gegevensbescherming bij preventie 
huisuitzettingen.  
 
Onderstaand treft u onze reactie aan op de overige gestelde vragen (gemakshalve ook hierin 
opgenomen): 
 
THEMA: Kamertrainingscentra/budgetbeheer  
Vraag: Voor instromers vanuit een indicatie jeugd is budgetbeheer door de SDD verplicht. Er is 
voorzien in afbouw van het budgetbeheer om de zelfstandigheid/eigen verantwoordelijkheid 
van jongeren op te bouwen/te versterken. We vragen ons af op welke wijze dit vormgegeven 
gaat worden.  
 
Reactie: In deze pilot zullen we de jongvolwassenen op casusniveau periodiek gaan volgen. Bij 
de instroom stellen we budgetbeheer verplicht. Deelnemers zullen veelal nog niet ervaren zijn in 
het goed beheren van hun inkomsten en uitgaven. We willen absoluut voorkomen dat in de 
overgangsfase jongvolwassenen (verder) in de schulden komen. Tijdens de pilot zal duidelijk 
worden, welke jongvolwassenen in staat zijn hun eigen regie op dit onderdeel te nemen. Dan 
wordt maatwerk geboden in overleg met de jongvolwassene, de zorgaanbieder en de SDD en 
hoeft budgetbeheer door de SDD niet langer een verplichting te zijn. 
 
Vraag: We kunnen ons voorstellen dat er jongeren zijn die geen budgetbeheer nodig hebben, 
is dit ook mogelijk?  
 
Reactie: Zie bovengenoemde beantwoording. In aanvulling daarop nog het volgende. Mocht 
het bij de start van de deelname heel duidelijk zijn dat de jongvolwassene in staat is zijn eigen 
budgetbeheer te doen, dan is dit ook een mogelijkheid. Dit moet dan wel beoordeeld kunnen 
worden tijdens de intake voor plaatsing in het gesprek tussen de deelnemer en de consulent van 
de SDD.  
 
Advies: We adviseren bij de evaluatie van deze pilot aan jongeren te vragen wat zij vinden van 
het verplichte budgetbeheer.  
 
Reactie: Dit nemen we mee in de evaluatie. 
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Vraag: We herkennen de grote vraag naar woonbegeleiding / KTC, wel of niet geclusterd. Is dit 
ook een oplossing voor de dakloze jongeren die nu in het Bastionhotel wonen?  
Vraag: De aanzuigende werking is bekend, maar kan het ook zijn dat de vraag nou eenmaal 
heel groot is en het zelf organiseren van een woonplek voor veel jongeren een te grote opgave 
is? 
 
Reactie: Voor een deel van deze jongvolwassenen verwachten we dat het een oplossing kan 
zijn. Het organiseren van woonplekken is onder de aandacht van de gemeente(n). Hiervoor is 
ook de Agenda HKG ontwikkeld. We werken aan verschillende voorzieningen, waarvan de 
woontraining een voorbeeld is (van de vele). Daarnaast loopt bijvoorbeeld ook het project 
Leerpark in Dordrecht, waar jongvolwassenen met een minder intensieve ondersteuningsvraag 
geplaatst kunnen gaan worden.  
 
 
THEMA: Doorontwikkeling extramurale arrangementen  
Vraag: Aanbieders voorzien problemen met de huurbescherming bij het niet meer toekennen 
van de wooncomponent als een klant zelfstandiger wordt. Effect kan zijn dat woningen die 
bedoeld waren als zorgwoningen hierdoor weer veranderen in ‘gewone’ huurwoningen.  
Op zich is het voorkomen van verhuizingen voor betrokken doelgroep een goede zaak.  
Kun je aangeven op welke wijze je wilt bevorderen dat er voldoende voorraad ‘zorgwoningen’ 
blijft bestaan?  
 
Reactie: Voor oplossingen met betrekking tot dit probleem is verdere uitwerking nodig. Over 
scheiden van wonen en zorg gaan we in gesprek met zorgaanbieders om de (on)mogelijkheden 
te inventariseren, te onderzoeken en te duiden. Zolang nodig en totdat hierover helderheid is en 
consensus bereikt met zorgaanbieders, kan de huisvestingscomponent nog toegekend worden. 
De cliënt wordt hier dus niet de dupe van. Indien u gevallen tegen komt waarbij dit toch 
onverhoopt aan de orde is, laat de cliënt dan contact zoeken met begeleidende instelling.  
 
Vraag: De huisvestingscomponent kan worden geïndiceerd. Hoe vaak gebeurt dat? We 
vermoeden dat circa 10 tot 15 % niet in staat is ‘hun zaakjes’ te regelen. Heeft Dordrecht een 
wooncomponent van 10% van haar populatie?  
 
Reactie: In de huidige populatie ligt deze verhouding veel hoger, namelijk op circa 50%. Daarom 
is het ook nodig om dit in gezamenlijkheid met zorgaanbieders verder uit te werken.  
Hierop zullen we dus op een later moment  terug moeten komen bij u.  
 
 
THEMA: Convenant landelijke toegankelijkheid Maatschappelijke Opvang  
Vraag: Er wordt onderzoek gedaan of iemand van buiten de regio hier opvang kan krijgen. Hoe 
verhoudt de mening/wens van de cliënt zich tot de overige criteria in het onderzoek? M.a.w. 
hoe belangrijk is hierin de mening/wens van de cliënt? Hoe vaak gebeurt dit (jaarlijks) en leidt 
dit tot veel problemen/meningsverschillen? En hoe vaak wordt een cliënt geholpen met een 
nieuw begin buiten de regio?  
 
Reactie: De mening/wens is een belangrijke factor die wordt meegewogen naast andere 
factoren. Het komt slechts enkele keren per jaar voor dat andere factoren uiteindelijk tot een 
andere conclusie leiden. Meestal is daarvoor uiteindelijk wel begrip bij de cliënt.  
 
Resultaten actielijn 2: Nieuwe woontussenvoorzieningen (sheet 50):  
Vraag: We gaan ervan uit dat de resultaten die hier beschreven zijn bereikt worden.  
Kun je dat bevestigen en kun je aangeven voor welke onderdelen nog twijfel bestaat of het tot 
resultaat kan komen?  
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Reactie: De verschillende lokale projectgroepen van de 9 gemeenten zijn bezig met een 
verkenning of realisatie van de genoemde woonprojecten in het lokale bod. Soms kan iets 
gerealiseerd worden binnen bestaande sociale huurvoorraad, soms kan dit tijdelijk gerealiseerd 
worden in te slopen woningen. Daarnaast wordt gekeken naar particuliere panden of voor 
projecten als Skaeve Huse naar grond waar woonunits geplaats kunnen worden. Het vinden van 
geschikte panden en grond blijkt lastig en is zeer bepalend voor het wel of niet kunnen 
realiseren van de genoemden woonproducten.  
 
Vraag: Uitstroom vanuit instellingen zal wellicht veel meer via tussenvoorzieningen gaan.  
We willen graag een toelichting op welke wijze doorstroom vanuit die tussenvoorzieningen 
naar de reguliere huizenmarkt vorm wordt gegeven, (urgentie lijkt voor deze groep alleen bij 
grote uitzondering mogelijk). Daarnaast de vraag om monitoring van het doorstroomproces om 
het onverhoopt optreden van nieuwe bottlenecks te voorkomen.  
 
Reactie: In bepaalde situaties kan gebruik gemaakt worden van urgentie/voorrangsregelingen. 
En aanvullend hebben we contingentafspraken gemaakt. Instellingen en maatschappelijke 
opvang worden ook gewezen op het benutten van de reguliere route. Dus we attenderen op het 
feit dat direct inschrijven als woningzoekende van belang is, evenals het zoeken in een ruim 
zoekgebied.  Een kamer kan ook een tijdelijke oplossing zijn. 
Er komt steeds meer aandacht voor het tijdig voorbereiden op het verlaten van de (opvang) 
instelling. Trivire geeft hierover tijdens een spreekuur bijv. uitleg in de maatschappelijke 
opvang. 
 
Vraag: In hoeverre is bij de opzet van de verschillende tussenvoorzieningen erin voorzien dat 
ook jongeren niet, vanwege het bereiken van de 18-jarige leeftijd, alsnog moeten verhuizen?  
 
Reactie: Vanuit de Agenda HKG  richten we ons op 18-plussers. Hoe lang een jongere in een 
dergelijk project kan wonen hangt af van de doelgroep, zorgzwaarte enz. Dit wordt per project 
besproken en vastgesteld met betrokkenen. Het gaat namelijk niet om gewoon wonen, maar er 
is in deze woonproducten een koppeling met zorg.  In voorzieningen met zwaardere zorg is het 
niet gewenst dat jongeren hier blijven wonen. Zij hebben een tijdelijke overeenkomst en het is 
de bedoeling dat zij doorstromen om plaats te maken voor andere jongeren die deze zwaardere 
zorg harder nodig hebben. Bij een tijdelijke huurovereenkomst blijft de inschrijfduur staan.  In 
sommige situaties van begeleid wonen wordt gewerkt met een jongerencontract, dan mag een 
jongere hier vijf jaar wonen.  Het is dus maatwerk. 
 
 
THEMA: Maatschappelijke opvang  
Vraag: Op dit moment is de maatschappelijke opvang uitgebreid met allerlei tijdelijke 
oplossingen, geheel volgens het landelijke beeld. Kijkend naar de huizenkrapte verwachten we 
niet dat de vraag naar maatschappelijke opvang zal afnemen. Het is heel moeilijk om 
woonruimte te vinden. Op dit moment worden jongeren in een hotel opgevangen met extra 
bewaking.  
Is het niet mogelijk om structureel goede opvang te regelen voor daklozen en in het bijzondere 
voor dakloze jongeren?  
Zou de opvang niet ontlast kunnen worden door meer structurele huisvestings- componenten 
te realiseren, met of zonder begeleiding? Huisvestingscomponent hoeft niet een hele woning 
te zijn, kan ook een containerstudio zijn.  
Zijn er in Dordrecht/de Drechtsteden mogelijkheden om een soort B-klasse wonen te 
realiseren? Denk aan leegstaande gebouwen? Kunnen er containerstudio’s op grote schaal 
gerealiseerd worden om de druk op het wonen te verlichten? 
 
Reactie: We zetten tot nu toe in op realisatie van meer woonplekken (met zorg/ begeleiding) in 
plaats van opvang. Begin 2022 analyseren we de ontwikkeling van vraag en aanbod (huidig en 
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gepland) nader en kijken we waar we het uitvoeringsprogramma 'Visie van opvang naar wonen 
2020-2025' nog moeten intensiveren. Ook extra, meer structurele opvang kan daar onderdeel 
van uitmaken.  
In Dordrecht wordt komend jaar het Leerpark gerealiseerd. Hiermee worden tijdelijke kleine 
wooneenheden toegevoegd voor starters en jongeren.  Een klein deel van deze wooneenheden 
zal beschikbaar komen voor jongeren met een lichte ondersteuningsvraag. Daarnaast zijn er 
nog projecten in voorbereiding in de regio voor woon/kamertraining. Daarmee realiseren we 
ook voor dak- en thuisloze jongeren meer passende woonplekken.  
In samenwerking met Trivire wordt tevens onderzocht of er mogelijkheden zijn voor Flex 
wonen/Tijdelijk wonen (een tweede SSF). Vooralsnog is geen geschikte locatie beschikbaar. 
Bij deze zoektocht wordt ook het gesprek gevoerd met vastgoedeigenaren en investeerders. 
Ook hiervoor geldt dat het vinden van een geschikte locatie zeer moeilijk is.  
 
 
THEMA: Contingentafspraken (sheet 49/50 zelfstandige woonruimte) 
Vraag: Door het beschikbaar stellen van woningen en de woningen voor de statushouders zijn 
er voor de overige inwoners van de Drechtsteden (inclusief onze eigen Papendrechters) weinig 
mogelijkheden meer om aan een woning te komen.  
Denken de opstellers hierover na als er dit soort afspraken worden gemaakt?  
Gelet op alles wat er in de samenleving speelt op dit moment denk ik dat we de 'gewone mens' 
(goed bedoeld hier) niet uit het oog moeten verliezen.  
 
Reactie: De druk op de woningmarkt is hoog, daar zijn we ons van bewust.  
De sociale huurvoorraad is bedoeld voor mensen, die gezien het inkomen, niet in staat zijn om 
zelf in woonruimte te voorzien. Dat geldt ook voor mensen die door omstandigheden niet meer 
over woonruimte beschikken en tevens een ondersteuningsbehoefte hebben. In sommige 
situaties is het niet mogelijk om te wachten tot men via de reguliere weg in aanmerking komt 
voor een sociale huurwoning. Voor deze uitzonderlijke situaties hebben we met de corporaties 
en 9 gemeentes een extra afspraak gemaakt; de contingentafspraak. 
Doordat we deze 50 woningen verdeeld hebben over 9 gemeentes gaat het om een relatief zeer 
klein aantal per gemeente. Bij de beoordeling van de aanvragen zal kritisch gekeken worden en 
de insteek is altijd: als de reguliere route goed genoeg is dan moet die genomen worden.  

 

Vraag: Jullie vragen aandacht voor doorstroming van senioren die alleen of met z’n tweeën 

een (inmiddels te) grote woning bewonen. Er zijn veel mensen die graag naar een appartement 

of flat willen verhuizen, maar deze moet qua huur betaalbaar zijn en het gaat ook om comfor-

tabel woongenot. Veelal betreft het kleine appartementen met één slaapkamer en dat sluit 

niet aan bij de woonwensen van ouderen. 

 

Reactie: In de prestatieafspraken maken corporaties, gemeentes en huurdersorganisaties 

afspraken met elkaar, waaronder afspraken over beschikbaarheid voor ouderen. Verschillende 

corporaties werken met een zogenaamde doorstroommakelaar. Die gaat met ouderen, die nog 

in grote eengezinswoningen wonen, in gesprek over woonwensen en passende vervolghuis-

vesting. We herkennen uw opmerking dat deze doelgroep vaak niet wil verhuizen omdat ze 

meer gaan betalen in sommige situaties. Informatie over verhuizen en de (on)mogelijkheden bij 

(door)verhuizen zijn inderdaad thema's die we n.a.v. uw vragen zullen bespreken met de 

corporaties in onze regio. 

 

Uw bovenstaande vragen zijn met alle zorgvuldigheid beantwoord.  

Mochten onze reacties onverhoopt niet duidelijk voor u zijn of uw vragen door ons verkeerd 

geïnterpreteerd zijn, schroom dan niet om opheldering te vragen.  

 

Nogmaals hartelijk dank voor uw vragen en graag tot een volgende keer. 

 


