
 

 

Stand van zaken aantal trajecten dak- en thuislozen regio Achterhoek oktober 

2016 

Naar aanleiding van behandeling Eerste evaluatie de Doetinchemse Keuze, 

beeldvormende raad 27 oktober 2016 

 

 

Aantal plaatsen in de maatschappelijk opvang: 

 

Nachtopvang:  14 plaatsen (in 2016 zijn er 2 plaatsen toegevoegd) 

Dagopvang:    20 plaatsen  

Crisisopvang:  22 plaatsen (in 2016 zijn er 2 plaatsen toegevoegd) 

 

In 2016 zijn er 5 extra woningen beschikbaar gesteld door Sité, ter bevordering van de 

uitstroom uit de crisisopvang.  

 

Er zijn in 2015 81 cliënten extramuraal begeleid. Het gaat hierbij om mensen, die uitgestroomd 

zijn uit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen.  

 

Een aantal dak- en thuislozen, worden maandelijks besproken met partners bij het dak- en 

thuislozenoverleg. Dit zijn er op dit moment 20. Het betreft hier mensen die zich in de regio 

Achterhoek ophouden en op dit moment niet in traject willen. Zij zijn bekend in het circuit, 

maar vaak niet of nauwelijks te verleiden naar zorg.  

 

Er blijft nog een steeds een kleine groep extreme zorgmijders, die op dit moment niet of 

nauwelijks richting zorg te bewegen zijn. Hierover vindt nog nader overleg plaats.    

 

Maatwerkwonen. Binnen de gemeente Doetinchem is dit project in 2015 gestart.  

Het gaat om zware overlastgevers in woonwijken. In principe wordt de overlast in wijk ter 

plekken opgelost. Eerst via buurtbemiddeling als voorliggende voorziening. Waar meer nodig is 

middels inzet door professionele ondersteuning. De doelgroep kan gesplitst worden in 

individuen en gezinnen.  

Binnen Maatwerkwonen wordt nauw samengewerkt tussen Buurtplein, Sité, Lokaal 

Zorgnetwerk en de diverse gemeentelijke  afdelingen, waaronder maatschappelijke 

ontwikkeling, fysieke ontwikkeling.  

In de afgelopen periode zijn 7 cliënten besproken.  

1 cliënt is geplaatst in een woning van Sité in de gemeente Bronckhorst.  

1 cliënt wordt, naar verwachting, binnenkort geplaatst in een unit van Sité. 

2 cliënten zijn doorverwezen naar ambulante begeleiding  

2 cliënten zijn aangemeld bij dak- en thuislozenoverleg.  

1 cliënt is op een schaduwlijst geplaatst (dwz op dit moment niet direct noodzakelijk, maar 

wellicht in de nabije toekomst).  

 

 

1 november 2016 

Wethouder Telder 

 

 

 

 

 
 


