
De website voor professionals is vernieuwd!
Professionals die werken of betrokken zijn bij
de huisvesting en begeleiding van kwetsbare
mensen. Je vindt hier alle informatie over
huisvesting, samenwerkingsverbanden zoals
Toegangspoort Nieuwe Start en Agenda
Huisvesting Kwetsbare Groepen. Met
checklists, aanvraagformulieren, handige tips
en rapporten. Natuurlijk ontbreekt de Toolkit
Eerste Hulp bij Onderdak en het laatste
nieuws niet! Alles om het werk van de
professional makkelijker te maken.

De invoering van het woonplaatsbeginsel en
verdeelmodel beschermd wonen wordt
uitgesteld. Staatsecretaris Van Ooijen (VWS)
acht de invoering per 1 januari 2023 niet
langer haalbaar. Tot de invoering van het
woonplaatsbeginsel beschermd wonen is en
blijft het beleid van Rijk en gemeenten gericht
op de geleidelijke transitie van beschermd
wonen naar beschermd thuis. 

                                                                              Illustratie VNG

Eén van de afspraken in de Agenda
Huisvesting Kwetsbare Groepen is om
mensen te helpen (weer) zelfstanding te gaan
wonen. Soms vallen mensen in de bestaande
voorrangsregelingen 'tussen wal en schip'. 
Voor deze mensen zijn er nu dankzij de
Regeling 'Contingent' extra mogelijkheden in
de regio Drechtsteden/Alblasserwaard. Per

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief mei 2022

In de vorige nieuwsbrief kondigden we het al aan. Niet alleen deze nieuwsbrief heeft een
nieuw jasje maar ook de website is inmiddels vernieuwd en uitgebreid. Alle nieuwsberichten
en relevante informatie staan vanaf nu op de website. Deze nieuwsbrief is daardoor vanaf nu
korter en bondiger. 

Inhoudsopgave 
1.    Nieuwe website Thuisindewijken.nl 
2.    Uitstel woonplaatsbeginsel en verdeelmodel BW 
3.    Eerste kandidaten 'Contingent' afspraken  
4.    Betaalbare woningen voor jongeren op Leerpark Dordrecht 

Veel leesplezier! Heb je vragen of suggesties of heb jij of je organisatie ook nieuws dat je wilt
delen? Wie weet kunnen we het plaatsen in de volgende editie van deze nieuwsbrief. Stuur
je bijdrage of idee naar secretariaatbwo@dordrecht.nl

Thuisindewijken.nl: alle informatie op één plek

 

Uitstel woonplaatsbeginsel en verdeelmodel BW

 

Eerste kandidaten aangemeld voor de Regeling
'Contingent'
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jaar zijn er 50 woningen beschikbaar. 

Foto: Ineke Linssen 

Vanaf januari dit jaar kunnen zorgaanbieders
en Sociaal/Sociale (Wijk) teams een aanvraag
indienen. In de eerste maanden zijn voor
Housing First 3 aanvragen goedgekeurd en
uitgezet. Voor maatwerk woon-zorgvragen zijn
er 4 gehonoreerd.  

Meer weten over de 'Contingent'afspraken of zelf iemand aanmelden?  

Dit najaar is Dordrecht 333 duurzame en
betaalbare woningen rijker, voor studenten
en starters. Jongeren van 18 tot 35 jaar die
werken, studeren, starten met een studie
of nieuwe baan in de Drechtsteden kunnen
voorrang krijgen. 

Artistimpression RoosRos Architecten 

Dankzij dit project krijgen jongeren, als starters op de woningmarkt en jonge mensen
die door omstandigheden geen eigen woonplek meer hebben, toch de mogelijkheid
om zelfstandig te wonen.  
                                                              
 

 

Betaalbare woningen voor jongeren op het
Leerpark Dordrecht

 

Colofon

De inhoud van deze nieuwsbrief is met de groots mogelijke zorg samengesteld. Wil je de inhoud of een
deel hiervan gebruiken voor eigen middelen?  Of heb jij of jouw organisatie een bijdrage voor een
volgende nieuwsbrief? Laat het ons weten via secretariaatbwo@dordrecht.nl 

Redactie: Mireille Henderson en Jolande Kole 
Foto's: Ineke Linssen 
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Deze e-mail is verstuurd aan info@adviesraadwmojeugddordrecht.nl. 
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. 

Als u zich wilt abonneren op deze nieuwsbrief, kunt u zich hier aanmelden. 
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. 

Voor een goede ontvangst voegt u newsroom@dordrecht.nl toe aan uw adresboek.
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