
  

 

Pagina 1 van 2 

MEMO 

versnellingsplan uitstroom instellingen  

(ambulantisering bescherming en opvang) 

 

Algemeen 

Aan pho FD-wonen 

Van Sander Egas en Inge Huiskers 

Datum 4 juli 2019 

Verspreiden Nee 

Kenmerk 19.0011242 

 

 

inleiding 

In het versnellingsplan wordt geconstateerd dat er vanuit instellingen waar kwetsbare burgers 

verblijven te weinig uitstroom plaatsvindt naar zelfstandig wonen. Het gaat vooral om uitstroom uit 

beschermd wonen, maar ook uit de maatschappelijke opvang en klinieken.  

De nieuwe Huisvestingsverordening (2019) en het recent afgesloten Convenant Huisvesting 

Maatschappelijke Doelgroepen voorzien in het op gang brengen van de beoogde uitstroom.  

 

waar gaat het om / wat is er nodig 

Zij die kunnen uitstromen zullen (indien nodig) met behulp van een urgentie en indien aan de orde 

op basis van ‘huren onder voorwaarden’ een zelfstandige woning gaan betrekken.  

Geconstateerd wordt dat naar schatting de helft van de beoogde uitstromers gebaat is bij een 

geclusterde vorm van zelfstandig wonen, om vereenzaming en terugval zoveel mogelijk te 

voorkomen en de slaagkans voor een zelfstandige toekomst zoveel mogelijk te borgen. 

Gezien de beperkte uitstroom in de afgelopen jaren en de nieuwe mogelijkheden daartoe in de 

nieuwe Verordening/urgentieregeling, wordt een ‘inhaaleffect’ voorzien met in de komende 3 jaar 

een jaarlijks een uitstroom van 60 cliënten naar zelfstandig wonen. 

Dit betekent dat er in de periode 2019-2022 jaarlijks behoefte is aan 30 geclusterde zelfstandige 

woningen. Over de komende 3 jaar gaat het in totaal om 90 geclusterde zelfstandige woningen.  

 

voorstellen 

Om deze woningen beschikbaar te maken voor deze doelgroep wordt voorgesteld om: 

- 45 woningen in nieuw op te leveren projecten via directe bemiddeling toe te wijzen aan deze 

doelgroep. In de nieuwbouw van de Alliantie op het Lucent terrein Hilversum wordt het eerste 

project in dit kader gerealiseerd (gereed najaar 2019); elders in de regio wordt nog 2 a 3 

vergelijkbare projecten gezocht.  

- 45 woningen in een straal rondom enkele locaties voor beschermd wonen via directe bemiddeling 

toe te wijzen aan deze doelgroep. De locatie voor beschermd wonen vervult dan een functie in de 

beoogde gemeenschappelijkheid. De precieze uitwerking van dit concept locaties volgt nog. 

 

Ter realisatie en uitwerking van beide voorstellen wordt een regiegroep opgericht, waarbij er 

aandacht is voor onder meer: 

- regionale spreiding 

- bestaande situaties in wijken 

- tijdige afstemming met omwonenden 

- organiseren van toewijzen van woningen 

- monitoring 
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financiën  

De beoogde beweging leidt tot een onevenredige verdeling van lasten over gemeenten, waar 

financiële solidariteit binnen de regio als uitgangspunt gewenst is. Het gaat vooral om (hogere) 

kosten van uitkeringen en van ambulante begeleiding. De kosten van de uitkeringen worden vanuit 

het Rijk (met een vertraging van 2 jaar) gecompenseerd. Voor de kosten van begeleiding, die ook nu 

naar verwachting al niet geheel evenwichtig verdeeld zijn, zien wij 2 opties: 

 

1. Alle intensieve begeleiding (vanaf 6 uur per week) regionaal financieren (model Gouda) 2. Alle 

begeleiding regionaal financieren 

 

In beide varianten blijft het proces van lokaal beschikken ongewijzigd. Een deel van (variant 1) of alle 

(variant 2) middelen voor begeleiding worden overgeheveld naar de regio.  

 


