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Betreft: Algemeen Overleg Maatschappelijke Opvang 19-12-2019 

 

Geachte leden van de Tweede Kamer, 

Op 19 december 2019 spreekt u met staatssecretaris Blokhuis over maatschappelijk opvang en 

beschermd wonen. De gezamenlijke organisaties voor maatschappelijke opvang en beschermd 

wonen in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht (G4 overleg Opvang & Beschermd Wonen) 

roepen op tot concrete acties om de instroom in de daklozenopvang te stoppen, uitstroom uit 

opvang en beschermd wonen mogelijk te maken en participatie van ex-dakloze mensen en ggz 

cliënten te vergroten. 

Van opvang naar wonen 

De laatste jaren zien we een enorme toename van het aantal mensen dat voor opvang aanklopt. Dat 

gaat zowel om slachtoffers van woningnood, als om mensen die kwetsbaar zijn en zich niet 

zelfstandig kunnen redden in onze samenleving, zoals gehandicapten, mensen met een psychische 

stoornis en jongeren. Het aantal plaatsen voor nachtopvang en noodopvang hebben we in overleg 

met de gemeenten uitgebreid: we willen niet dat mensen op straat moeten slapen. Toch zijn er elke 

dag mensen die we niet kunnen helpen. De opvang is vol. Gemeenten moeten twee keer zoveel 

dakloze mensen helpen vergeleken met 10 jaar geleden. Het opvangbudget is vrijwel hetzelfde 

gebleven. De verblijfstijd in de opvang is toegenomen, het duurt lang voordat mensen een kamer of 

woning kunnen huren. Betaalbare huisvesting is er bijna niet. 

Het uitbreiden van de opvang staat haaks op de koers die wij hebben ingezet: van opvang naar 

wonen. Uit de praktijk en onderzoek blijkt dat de periode van dakloosheid en verblijf in de 

nachtopvang voor veel mensen traumatisch is, een periode van continu overleven. Wat nodig is om 

de trend van stééds méér opvang te doorbreken, zijn voldoende betaalbare (vooral éénpersoons) 

woningen. Met daarbij voldoende budget voor gemeenten om schuldhulp, (preventieve) begeleiding, 

job-coaching en ondersteuning in de wijk te kunnen organiseren. Dat zijn op dit moment 

randvoorwaarden die ontbreken. 

We willen u vragen bij staatssecretaris Blokhuis en zijn collega’s aan te dringen op een substantiële en 

structurele financiële impuls voor de gemeenten om iedereen onderdak te kunnen bieden en de slag 

van opvang naar wonen mogelijk te maken. 
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Door-decentralisatie beschermd wonen 

Het kabinet heeft met de VNG afgesproken het beschermd wonen voor ggz-cliënten door te 

decentraliseren van de 43 centrumgemeenten naar alle 355 gemeenten in Nederland. Wij vinden het 

niet verantwoord om de doordecentralisatie in 2022 van start te laten gaan. De gemeenten hebben 

al besloten de doordecentralisatie van maatschappelijke opvang naar 2026 uit te stellen, omdat voor 

deze voorzieningen schaalgrootte en regionaal beleid nodig is. Dat geldt zeker ook voor Beschermd 

Wonen. De vergelijking met de ontwikkelingen in de jeugdzorg zijn hier relevant. Voor 

jeugdbescherming en jeugdreclassering is al besloten dat het uitvoeringsniveau van individuele 

gemeenten te smal is. Dat geldt ook voor beschermd wonen voor ggz-cliënten.                             

Daarbij komt dat in 2021 een forse uitname van het Wmo budget ten gunste van het Wlz budget (in 

verband met de toegang tot de Wlz voor ggz cliënten die dan in gaat) zal plaatsvinden. Dit gaat grote 

risico’s meebrengen voor de continuïteit van beschermd wonen in de Wmo.  

Wilt u staatssecretaris Blokhuis vragen om het tempo van de doordecentralisatie van Beschermd 

Wonen voor ggz-cliënten gelijk op te laten gaan met de Maatschappelijke Opvang? En vooralsnog 

niet dóór te decentraliseren? 

Pas contraproductieve wetgeving en regels aan 

De wethouders van de G4, de VNG, de Nationale Ombudsman, de Kinderombudsman en alle 

ombudsmannen vragen om aanpassing van contraproductieve regels die tot meer dakloosheid 

leiden. Daar sluiten we ons bij aan. De kostendelersnorm, de vier-weken zoektijd voor jongeren die 

een uitkering aanvragen, de briefadressen die maar niet worden afgegeven voor bankslapers, het 

zinloos handhaven op vakantieparken waar dreigend dakloze mensen weg gestuurd worden, zijn 

allemaal regels die tot meer dakloosheid leiden.  

Wilt u de staatssecretaris vragen om met zijn collega’s de mogelijkheid uit te werken om de leeftijd 

voor toepassing van de kostendelersnorm te verhogen naar 27 jaar zodat jongeren niet hun ouderlijk 

huis verlaten terwijl zij zelf nog geen eigen woonruimte hebben? En daarmee de instroom van dakloze 

jongeren te verminderen? 

Met vriendelijke groet, 

Namens het G4-overleg Opvang en Beschermd Wonen 

 

 

 

Jules van Dam 

Bestuurder stichting De Tussenvoorziening 

Aan het G4 overleg Opvang en Beschermd Wonen nemen o.m. deel: 
Stichtingen De Tussenvoorziening, Lister, Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg, 
HVOQuerido,  Centrum voor Dienstverlening, Pameijer, Kesslerstichting, Anton Constandse, LIMOR 

 


