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Aan: Mireille Henderson, Cynthia Lamain, Anoek Huigen, Roeland Westra, Félicité Adams, Hans van 
Rooij,  Jeannette van Walderveen, Carin Turi, Netty van Triest en Fieke Wien 
 
 
 
Datum:   6 december 2021 
Betreft:  Vragen en adviezen nav de presentaties op 30 november 2021 
 
 
Beste Mireille, Cynthia, Anoek, Roeland, Félicité, Hans, Jeannette, Carin, Netty en Fieke, 
 
Allereerst onze complimenten over de omvang van het pakket en de inspanningen die verricht zijn. 
Niet eenvoudig in deze tijd waarin de samenwerkingsvormen tussen de betrokken gemeenten zo 
sterk aan het veranderen zijn. Vanuit de Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht doen we een beroep op 
de gemeente Dordrecht om ruimhartig te zijn en te borgen dat jeugdigen niet het slachtoffer worden 
van meningsverschillen tussen gemeenten. De tijd zal leren of het voldoende zal zijn. 
 
Naar aanleiding van de stukken en de presentatie die we op 30 november hebben gekregen, hebben 
we de volgende vragen en adviezen gekregen. 
 
Kamertrainingscentra/budgetbeheer 
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. We kunnen 
ons voorstellen dat er jongeren zijn die geen budgetbeheer nodig hebben, is dit ook mogelijk? 
We adviseren bij de evaluatie van deze pilot aan jongeren te vragen wat zij vinden van het verplichte 
budgetbeheer. 
 
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? 
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?  
 
Doorontwikkeling extramurale arrangementen  
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? 

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?  
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ZRM: de Wmo-consulent besluit of de component huisvesting plus wordt geïndiceerd op 

basis van de ZRM. We adviseren dat Wmo-consulenten vooral ook hun deskundigheid 

inzetten bij het indiceren.  

Convenant landelijke toegankelijkheid Maatschappelijke Opvang 
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? 
 
Resultaten actielijn 2: Nieuwe woontussenvoorzieningen (sheet 50):  

• We gaan ervan uit dat de resultaten die hier beschreven worden, bereikt worden. Kun je dat 
bevestigen en kun je aangeven voor welke onderdelen nog twijfel bestaat of het tot resultaat 
kan komen? 

• 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. 

• 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. 

 
Maatschappelijke opvang 
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? 
 
Contingentafspraken (sheet 49) 50 zelfstandige woonruimte 

• Corporaties moeten 50 zelfstandige woonruimte beschikbaar stellen. Samen met de 
taakstelling statushouders blijft er wel steeds minder over voor andere woningzoekende.  

• 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. 

• Bij de signalerende huisbezoeken komt er steeds een item sterk naar boven: de 
beschikbaarheid van geschikte en betaalbare woningen voor senioren. Het zou goed zijn om 
eens te inventariseren hoeveel senioren alleen of met z’n tweeën een (inmiddels te) grote 
woning hebben. Gedeeltelijk doordat er geen doorstroming plaats kan vinden zit de 
woningmarkt op slot.  Een onderwerp dat ook aandacht vraagt van de politiek. 



• Bij de inventarisatie van de beschikbaarheid van geschikte en betaalbare woningen voor 
senioren is het belangrijk om hun wensen mee te nemen. 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 comfortabel woongenot. We krijgen signalen dat ze niet in ‘een mini-flatje 
willen worden weggestopt met 1 slaapkamertje waar net een 2- persoonsbed in kan en 
nauwelijks ruimte is om een kast te plaatsen. Senioren slapen niet meer in bedden van 
140 breed.’  

 
We kijken met belangstelling uit naar jullie reactie. 
 
Met vriendelijke groet, ook namens de andere adviesraden uit de regio 
 
 

 
 
 
 
Jan Slappendel 
Voorzitter Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht 
 
 
 
 


