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Geachte heer Van Voorst, 

 

Naar aanleiding van uw onderstaande vragen van 13 mei 2020 antwoorden wij u als volgt:  

 

Het aantal dak- en thuislozen groeit in Nederland sterk en zal vanwege de coronacrisis naar 

verwachting verder groeien. Het brengt Hart tot de volgende vragen: 

 

1. Hoeveel dak- en thuislozen telt Meierijstad? 

2. Wat zijn de extra kosten die de gemeente moet maken om de door corporaties toegezegde 

honderd tijdelijke woningen te realiseren? 

3. Wat is de stand van zaken c.q. de planning met betrekking tot die woningen? 

 

Beantwoording 

1. Hoeveel dak- en thuislozen telt Meierijstad? 

Er zijn in Meierijstad circa 80 dak- en thuislozen. Dit is een gemêleerde groep. In veel gevallen 

zijn het mensen die door pech, echtscheiding en/of financiële problemen tijdelijk geen vast 

verblijfadres hebben. In andere situaties is intensieve ondersteuning en hulp nodig vanwege 

complexe onderliggende problematiek. Om iedereen de juiste begeleiding te kunnen bieden zijn 

we in de regio bezig met een transformatie van de maatschappelijke opvang. Hiervoor zijn we in 

gesprek met corporaties en zorgpartijen. We ontwikkelen nieuwe vormen van opvang en wonen. 

Bijvoorbeeld; voorziening langdurig verblijf, de-regionale vormen van kleinschalig wonen, tweede 

hostel. Hiermee leggen we de nadruk op zelfregie en herstel waardoor dakloosheid en de 

noodzaak van maatschappelijke opvang verminderd kan worden.  
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2. Wat zijn de extra kosten die de gemeente moet maken om de door corporaties toegezegde 

honderd tijdelijke woningen te realiseren? 

Op dit moment zijn er enkele kansrijke locaties in beeld en zijn we met de woningbouwcorporaties 

in gesprek over de verdere uitwerking van de plannen en de kostenverdeling hiervan. We gaan 

voor deze locaties nog een omgevingsdialoog voeren met de omgeving, waardoor we deze nu 

hier nog niet concreet kunnen benoemen. Het is nog niet bekend welke extra kosten exact te 

verwachten zijn. Het ligt wel in de lijn der verwachting dat er ook kosten voor rekening van de 

gemeente komen, hiervoor zijn in de begroting echter geen middelen opgenomen. 

 

3. Wat is de stand van zaken c.q. de planning met betrekking tot die woningen? 

Het is de gezamenlijke ambitie van gemeente en corporaties om eind 2020 de eerste tijdelijke 

woningen op te leveren.  

 

 

Hoogachtend, 

 

R. Compagne 

 

 

 

 


