
Beleid andere gemeenten 

Amsterdam 

Gemeente Amsterdam vangt op grond van de Wmo de Wmo-doelgroep op in de maatschappelijke 

opvang. Naast de Wmo-doelgroep bieden zij noodopvang, niet op grond van de Wmo aan kwetsbare 

economisch dakloze gezinnen met en zonder regiobinding. Huishoudens zonder kinderen en zonder 

regiobinding worden niet opgevangen. (De enige uitzondering hierop is dat zij gebruik kunnen maken 

van de winterkoude regeling bij temperaturen lager dan een gevoelstemperatuur van -10 C).   

Aan de ‘ niet wettelijke’ vorm van opvang aan de gezinnen (met en zonder regiobinding) en 

Amsterdamse economische huishoudens zonder kinderen,  zijn voorwaarden verbonden die de 

gemeente zelf heeft bepaald. Deze gaan bijvoorbeeld over de duur van de opvang, een 

inspanningsverplichting en de bereidheid om te verhuizen naar andere regio’s.  

Dit is vergelijkbaar met scenario 3 in de opinienota.  

Beleid West-Friesland (Hoorn) 

In West-Friesland wordt alleen de Wmo-doelgroep opgevangen zoals beschreven in de Wmo. De 

enige uitzondering die zij hebben gemaakt betreft de doelgroep remigranten. Deze uitzondering 

luidt: Toegang kan niet worden verleend bij remigratie, behalve wanneer de remigrant langer dan 

één jaar terug is in Nederland en zich intensief heeft ingespannen om onderdak én betaald werk / 

een uitkering te verkrijgen. De doelgroep economisch daklozen wordt vooralsnog niet opgevangen in 

deze regio.  

Dit lijkt het meest op scenario 1 in de opinienota, maar dan met een uitzondering voor de toegang 

tot de MO voor remigranten die langer dan één jaar intensief gezocht hebben naar onderdak en 

betaald werk.  

Beleid Flevoland (Almere) 

In Flevoland wordt alleen de Wmo-doelgroep opgevangen zoals beschreven in de Wmo. Niet-

rechthebbenden kunnen alleen gebruik maken van de winternoodopvang. Economische daklozen 

worden in principe niet opgevangen in de regio. Almere zelf vangt op uitzonderingsbasis wel enkele 

economisch dakloze gezinnen op. Zij moeten wel regiobinding hebben.  

Dit is vergelijkbaar met scenario 1 in de opinienota.  


