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Kennis te nemen van
In 2018 hebben alle gemeenten in de regio Achterhoek ingestemd met de Regiovisie
Opvang en Bescherming. Daarin zijn de uitgangspunten vastgelegd over de
doordecentralisatie van Opvang en Bescherming op advies van commissie Dannenberg.
Voor de Opvang (maatschappelijke opvang) is hierin vastgelegd dat alle gemeenten een
rol hebben bij het voorkomen van problematiek van inwoners, die in de Opvang terecht
komen. Lokaal beleid van algemeen maatschappelijke aard blijft aan de orde, zoals het
voorkomen van huisuitzettingen, tijdig ingrijpen bij dreiging van problematische schulden,
signalering van risico’s enzovoorts.
Context
We zien een stijging van een grote groep dak- en thuislozen landelijk, maar ook in onze
regio. Staatssecretaris Paul Blokhuis vindt deze toename onacceptabel en vindt dat
iedereen een passende woonplek eventueel met begeleiding moet hebben. Hij heeft alle
centrumgemeenten in Nederland benaderd om een plan van aanpak in te dienen in het
kader van de brede aanpak dak- en thuislozen. Dit heeft Doetinchem ook namens de
regiogemeenten aangevraagd. Op 8 oktober jl. is deze aanvraag gehonoreerd.
Kernboodschap
Onze ambitie is om iedereen een (t)huis te kunnen aanbieden, dakloosheid te voorkomen
en te verminderen. We constateren de afgelopen periode een toenemende druk op de
maatschappelijke opvang. We willen de traditionele maatschappelijke opvang afbouwen
en toewerken naar vernieuwing. Hiervoor zijn diverse instrumenten inzetbaar. Te denken
valt onder andere aan vroegtijdige inzet preventie, verbeterde afspraken met
woningcorporaties en housing first.
Om bovenstaande vernieuwing te kunnen realiseren, vragen wij medewerking van diverse
partijen, waaronder onder andere gemeenten, woningcorporaties, zorgpartijen en
cliëntvertegenwoordigers.
In bijgaand projectplan treft u een omschrijving van de diverse deelopdrachten aan, waar
in de komende periode uitwerking aan wordt gegeven. Door een gezamenlijke aanpak
willen wij komen tot verdere vernieuwing van de maatschappelijke opvang, dakloosheid
voorkomen en/of verminderen. Dit is uitgewerkt in concrete doelen en die eind 2021
gerealiseerd moeten zijn.
Vervolg
Dit projectplan wordt besproken met de diverse gemeenten, woningbouwcorporaties en
zorgpartijen. Wij zullen uw raad aan het einde van het eerste kwartaal opnieuw
informeren over de voortgang van concrete resultaten van het projectplan.
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