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Onderwerp 

 

Dak- en thuislozen 

 

 

 

Beste mevrouw Van Esch, 

 

Uw vragen van 1 februari 2023 kunnen wij als volgt beantwoorden: 

 

In 2020 stelden we vragen over dak- en thuislozen in onze gemeente. We zijn wederom benieuwd 

naar een aantal zaken. 

 

Onze vragen: 

1. Hoeveel dak- en thuislozen zijn er in onze gemeente? 

2. Hoe verloopt op dit moment de opvang van deze, zoals u zelf al in 2020 schreef, gemêleerde 

groep inwoners? 

 

 

Antwoord: 

1. Hoeveel dak- en thuislozen zijn er in onze gemeente?  

Het aantal dak- en thuislozen wordt in onze gemeente geschat op 80 personen. In mei neemt 

Meierijstad, samen met de regiogemeenten, deel aan het Ethos-onderzoek. Een zeer 

uitgebreid onderzoek, samen met onze ketenpartners, dat ons in staat stelt het aantal 

(dreigende) dak- en thuislozen zo nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen. Dit levert ons, 

naar verwachting, relevante info op om dak- en thuisloosheid zo goed mogelijk te kunnen 

terugdringen en hopelijk ook te kunnen voorkomen. De Raad wordt hierover nog nader 

geïnformeerd. In de bijlage vindt u een flyer van het onderzoek.  

 

2. Hoe verloopt op dit moment de opvang van deze, zoals u zelf al in 2020 schreef, 

gemêleerde groep inwoners?  

Enkele jaren geleden is in onze regio de transformatie maatschappelijke opvang gestart.  
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Uitgangspunten zijn ondermeer “housing first” huisvesting wordt gezien als een belangrijke 

voorwaarde voor herstel en bovendien streven we naar huisvesting in de gemeente/plaats waar 

het herstel, de re-integratie, naar verwachting het beste zal verlopen. Om dit te kunnen realiseren 

werken we onder meer intensief samen met woningcorporaties en is een aantal 

opvangvoorzieningen in de regio aangepast, van grootschalig naar kleinschalig. Meierijstad was 

een van de eerste gemeenten waar een eigen kleinschalige maatschappelijke opvang is 

gerealiseerd. Met de juiste ondersteuning hopen we onze cliënten binnen zes maanden te kunnen 

begeleiden naar reguliere huisvesting. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals tekort aan 

zorgprofessionals (ambulante zorg) en het tekort aan woningen zijn hierbij belangrijke 

uitdagingen.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

R. Compagne 

 

 

 


