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Onderwerp

1,4 miljoen subsidie voor
terugdringen dak- en thuisloosheid

Gemeenteraden
Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum,
Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren

Geachte raadsleden,
Op [datum gemeente] informeerde ik u over de subsidieaanvraag die de Regio Gooi en Vechtstreek deed
om de dak- en thuisloosheid in onze regio verder terug te dringen. Ik ben verheugd u te laten weten dat
onze subsidieaanvraag volledig is gehonoreerd. Dit betekent dat we in de Gooi en Vechtstreek 1,4 miljoen
euro extra kunnen investeren in het aanpakken en voorkomen van dak- en thuisloosheid.
Op basis van de toegekende subsidie, doen we de volgende extra investeringen, zodat:
 Circa 1000 inwoners en ondernemers eerder en sneller worden geholpen en geïnformeerd als er
sprake is van (ernstige) schulden.
 Voor ongeveer 45 inwoners de respijtvoorziening langer doorloopt, zodat we hiermee escalaties
naar crises voorkomen.
 120 kwetsbare jongeren kunnen werken aan hun herstel door de beschikbaarheid van inloop en
herstelactiviteiten. Hiermee voorkomen we de noodzaak van zwaardere hulp.
 35 extra dak- en thuisloze jongeren sneller en beter kunnen worden geholpen door uitbreiding van
het regionale jongerenopvangteam.
 Circa 50 dak- en thuislozen eerder en duurzaam kunnen uitstromen uit de opvang.
 Kamers binnen de maatschappelijke opvang worden omgebouwd naar éénpersoonskamers,
zodat cliënten beter en sneller kunnen werken aan hun herstel.
 Opvangplekken voor gezinnen worden omgezet naar woningen in de wijken.
 We tot verbeterde afspraken komen met woningcorporaties en zorgaanbieders, zodat dak- en
thuislozen sneller en beter worden gehuisvest in de wijken.
 Er meer wooninitiatieven komen, zodat ongeveer 300 dak- en thuislozen passend worden
gehuisvest.
 Minimaal 20 extra dak- en thuislozen worden begeleidt naar duurzaam werk, zodat zij zoveel als
mogelijk economisch zelfstandig zijn.
Voor een uitgebreide toelichting op bovenstaande investeringen verwijs ik u graag naar de
subsidieaanvraag. De maatregelen uit het plan sluiten geheel aan bij uw kaders, zoals geformuleerd in het
beleidsplan Bescherming en Opvang en vormen een versterking van het huidige beleid.
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Zeker in coronatijd is het van belang dat we oog hebben voor onze meest kwetsbare inwoners. Deze
subsidie helpt daarbij. In het derde kwartaal van 2021 informeer ik u graag verder over de eerste
resultaten van onze extra investeringen om dak- en thuislozen perspectief te bieden en mee te laten doen.
Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
<naam wethouder>
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