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Geachte raadsleden,
In Gooi en Vechtstreek werken gemeenten en ketenpartners intensief samen om dak- en thuisloosheid te
voorkomen en op te lossen. Door deze samenwerking boeken we resultaten. Zo voorkomen we dak- en
thuisloosheid door met woningcorporaties zo snel als mogelijk op betalingsachterstanden te acteren én
werken we hard aan passende huisvesting voor deze groep. Ook de oprichting van het Herstelnetwerk en
een speciale jongerenopvang met een ambulant team zijn voorbeelden van resultaten waar we blij mee
zijn.
Om de aanpak rondom dak- en thuisloosheid te versterken, stelt het Rijk impulsgelden beschikbaar aan
de regio’s. Regio’s konden tot 1 september aanspraak maken op deze impulsgelden door aanvullende
plannen in te dienen waarin zij beschrijven hoe de dak- en thuisloosheid in hun regio verder wordt
teruggebracht. Ook de samenwerkende gemeenten in Gooi en Vechtstreek hebben een plan ingediend op
basis waarvan een bedrag van € 1.466.762. is aangevraagd. Dit plan is samen met woningcorporaties,
zorgaanbieders, cliënten en naasten tot stand gekomen en richt zich op:
Het voorkomen van schulden door afspraken met woningcorporaties, zorgverzekeraars, energieen drinkwaterbedrijven voor het melden van betalingsachterstanden. Na een melding kan een
huisbezoek worden afgelegd voor het verder in kaart brengen van de situatie en voor de
toeleiding naar de juiste hulp. Ook is er aandacht voor het informeren en ondersteuning van
ondernemers met risicovolle schulden, zodat faillissementen worden voorkomen.
Een inclusieve time-out voorziening, waar kwetsbare inwoners tot rust kunnen komen en deel
kunnen nemen aan herstelgerichte activiteiten.
De doorontwikkeling programma Huisvesting maatschappelijke doelgroepen, zodat de
(bestuurlijke) afspraken rondom het passend huisvesten en ondersteunen van deze kwetsbare
groep verder worden aangescherpt, afgestemd en ingebed bij de diverse organisaties.
De uitbreiding van het ambulante jongerenopvangteam dat erop is gericht om thuisloze jongeren
eerder te signaleren en te ondersteunen.
De uitbreiding van het regionale Herstelteam zodat er een inloop en speciale activiteiten voor
kwetsbare jongeren kunnen worden georganiseerd.
Het bewerkstelligen van kleinschalige opvang met meer ervaringsdeskundige en financiële
begeleiding, zodat cliënten sneller herstellen en weer mee kunnen doen.
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De organisatie van meer en passende huisvesting door uitwisseling van zorgvastgoed en
onderzoek naar alternatieven voor de meest complexe doelgroepen.
De toeleiding naar werk van (voormalig) dak- en thuislozen zodat zij zo snel mogelijk
(economisch) zelfredzaam zijn.

De maatregelen uit het plan sluiten geheel aan bij de kaders die uw raad heeft gesteld binnen het
beleidsplan Bescherming en Opvang en vormen een versterking van het huidige beleid. Via deze link komt
u bij het ingediende plan.
De beoordeling van onze aanvraag door het Rijk vindt uiterlijk eind november plaats. Zo gauw de
beoordeling binnen is, informeren wij u nader.
Met vriendelijke groet,
<naam wethouder>
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