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De ambitie van de Brede Aanpak van Dak- en Thuisloosheid 2020 -2021 is om daken thuisloosheid zoveel mogelijk te voorkomen en ervoor te zorgen dat niemand
op straat hoeft te slapen. In Haarlem wordt, samen met regiogemeenten en
ketenpartners, ingezet op 13 projecten die gezamenlijk bijdragen aan drie landelijk
opgestelde thema’s: (1) preventie, (2) vernieuwing in de opvang en (3) wonen met
begeleiding. Een deel van de projecten zijn nieuw. Andere projecten zijn al langer
onderdeel van de bestaande structuur van voorzieningen voor dak- en thuislozen
in de regio. Deze bestaande projecten zijn opgenomen in het plan, omdat ze
aansluiten bij één van de drie pijlers. In deze informatienota wordt alleen de
voortgang weergegeven van die projecten en pilots die zijn opgenomen in het plan
Brede Aanpak. Het volledige overzicht omtrent de inrichting en uitvoering van
Beschermd Wonen, Maatschappelijk Opvang en Vrouwenopvang binnen het
sociaal domein is opgenomen in het uitvoeringsprogramma Opvang, wonen en
herstel.
Behandelvoorstel voor
commissie
Relevante eerdere
besluiten

Besluit College
d.d. 30 november 2021

Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie
Samenleving.
1. Brede aanpak Dak -en Thuisloosheid 2020-2021 (2020/883762) in
commissie samenleving 29 oktober 2020
1. Afdoening motie ''Economisch dakloze Haarlemmers onder de pannen in
tijdelijk leegstaande woningen'' (2021/002806 en 2020/518347)
1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast.
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1. Inleiding
December 2019 heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) alle
centrumgemeenten benaderd met de vraag welke gemeenten willen deelnemen aan de landelijke
Brede Aanpak van Dak- en Thuisloosheid 2020 -2021 (hierna te noemen: Brede Aanpak). In de reactie
op de uitvraag heeft de gemeente Haarlem samen met regiogemeenten en ketenpartners een
regionaal plan opgesteld. De gemeente Haarlem ontvangt voor de uitvoering van dit regionale plan
een eenmalige bijdrage van €5.621.184,- (verdeeld over 2 jaar).
2. Kernboodschap
De ambitie van de Brede Aanpak is om dak- en thuisloosheid zoveel mogelijk te voorkomen en ervoor
te zorgen dat niemand op straat hoeft te slapen. In Haarlem wordt, samen met regiogemeenten en
ketenpartners, ingezet op 13 projecten die gezamenlijk bijdragen aan drie landelijk opgestelde
thema’s: (1) preventie, (2) vernieuwing in de opvang en (3) wonen met begeleiding. Een deel van de
projecten zijn nieuw. Andere projecten zijn al langer onderdeel van de bestaande structuur van
voorzieningen voor dak- en thuislozen in de regio. Deze bestaande projecten zijn opgenomen in het
plan, omdat ze aansluiten bij één van de drie pijlers. In deze informatienota wordt alleen de
voortgang weergegeven van die projecten en pilots die zijn opgenomen in het plan Brede Aanpak.
Het volledige overzicht omtrent de inrichting en uitvoering van Beschermd Wonen, Maatschappelijk
Opvang en Vrouwenopvang binnen het sociaal domein is opgenomen in het uitvoeringsprogramma
Opvang, wonen en herstel.
In bijlage 1 is een toelichting gegeven over de voortgang per project uitgesplitst naar de landelijk
opgestelde thema’s preventie, vernieuwing in de opvang en wonen met begeleiding. Voor doorgaans
de meeste projecten geldt dat zij in 2020 of 2021 zijn gestart en doorlopen in 2022. De projecten
worden tussentijds geëvalueerd en de belangrijkste ontwikkelingen staan per project weergegeven in
de bijlage. Aangezien u over het verloop van diverse projecten al eerder geïnformeerd bent, wordt er
voor de volledigheid verwezen naar deze bijbehorende informatienota’s. Eveneens wordt in bijlage 1
de voortgang toegelicht omtrent de motie ‘Economisch dakloze Haarlemmers onder de pannen te
brengen in tijdelijk leegstaande woningen’.
3. Consequenties
De coronacrisis heeft in 2020 en 2021 geleid tot een aanzienlijke uitbreiding van de maatschappelijke
opvangcapaciteit. Er zijn diverse tijdelijke maatschappelijke opvanglocaties gerealiseerd om dak- en
thuislozen gedurende de winterperiode en ten tijde van de lockdown passende opvang te kunnen
bieden, onder andere de Beijneshal, MO Raecks, de Aurora en momenteel Joops Hotel (zie
collegebesluit Afbouw tijdelijke maatschappelijke opvang COVID 19). Dit realiseren vraagt veel van de
beschikbare capaciteit van de medewerkers van ketenpartners in de maatschappelijke opvang en
ambtenaren. Uiteraard heeft dit ook impact gehad op de uitvoering van de projecten en pilots van de
Brede Aanpak. In bijlage 1 is toegelicht voor welke projecten dit van toepassing is.
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4. Vervolg
De financiële middelen voor de uitvoering van de Brede Aanpak waren incidenteel. Momenteel
voeren diverse gemeenten, waaronder gemeente Haarlem, en ketenpartners gesprekken met het
ministerie van VWS over de noodzaak om structureel extra middelen beschikbaar te stellen.
5. Bijlage
Bijlage 1. Toelichting projecten plan Brede Aanpak Dak- en Thuisloosheid
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