
 
 
 
 

 
 

 
Maak wonen de #1 oplossing voor dakloosheid! 

Wonen is een grondrecht. Gewoon wonen is de beste oplossing voor dakloosheid. 

Wonen is goedkoper dan opvang, beschermd wonen, detentie of gedwongen 

opname. Huisuitzetting vanwege schulden lost niets op. Het kost veel geld aan 

opvang, herhuisvesting en crisiszorg. Uiteindelijk moeten mensen toch weer een 

woning. Als ze er al één hebben, zorg dan dat ze die kunnen houden. Zet schuldhulp 

in, begeleiding en budgetbeheer voor zo lang als dat nodig is.  

Maak prestatieafspraken over woningen voor uitstroom 

We vinden dat gemeenten in de prestatieafspraken met woningcorporaties en 

huurdersverenigingen afspraken moeten maken over voldoende betaalbare 

woningen voor kwetsbare groepen. En afspraken over langdurige en flexibele 

begeleiding om terugval en huisuitzetting te voorkomen. Dit is van groot belang voor 

kwetsbare burgers om gewoon wonen in de wijk mogelijk te maken.  

Maak gebruik van bewezen goede voorbeelden als Housing First en Gemengd 

Wonen. Bouw beschermd wonen voor ggz cliënten niet af, zorg voor voldoende 

plekken begeleid en beschermd wonen, conform het voorstel van het Schakelteam 

Personen met Verward Gedrag. Ontwikkel nieuwe variaties in wonen met 

begeleiding. Zo werken we aan herstel. 

 

Verbeter de toegang tot ondersteuning en voorzieningen 

Loketten zijn soms lastig te vinden en mensen vinden de regels ingewikkeld.    

Opvang, beschermd wonen, briefadres en inkomen zijn zonder deskundige hulp niet 

te verkrijgen. Zorg ervoor dat de burger de hulp kan vinden die hij nodig heeft. 

Zorg dat bij elke gemeente de functie van onafhankelijke cliëntondersteuner is 

ingevuld, bijvoorbeeld door een straatadvocaat, het straatconsulaat of de 

straatjurist. Iemand met ervaringsdeskundigheid en met kennis van zaken op 

genoemde punten. Met het 06-nummer op de website van de gemeenten. 

Zonder goed onderzoek, geen goede hulp. Een zorgvuldig, en zo nodig medisch, 

onderzoek (‘keukentafelgesprek’) is nodig om te bepalen hoeveel of hoe weinig hulp 

nodig is. Richt de toegang tot opvang of hulp in op mensen met een meervoudige 

hulpvraag: opvang, veiligheid, beschermd wonen, inkomen, ondersteuning en 

schuldhulp. 

 

Bouwstenen voor een 

sociaal Coalitieakkoord 

Coalitieakkoord! 

 



 

Verbeter de financiële dienstverlening aan kwetsbare groepen. 

In veel gemeenten bedraagt de tijd om een uitkering te verstrekken 6 tot 8 weken.  

Dit is een veel te lange periode voor mensen die geen geld hebben en leidt tot 

onnodige schulden. 

Verstrek binnen twee weken na aanvraag voorschot en uitkering.  

Zorg ervoor dat de gemeentelijke schuldhulp beter toegankelijk wordt. Gebruik de 

kennis over problematiek van kwetsbare burgers, zoals verstandelijke beperking of 

laaggeletterdheid. Hou rekening met deze kwetsbaarheden als burgers om hulp 

vragen. 

 

Wethouders: werk voor uw burgers goed samen!  

Burgers hebben kansen, problemen en zorgen op tal van gebieden. Intensief 

samenwerken tussen gemeentelijke afdelingen en wethouders is een noodzaak om 

te komen tot een integrale aanpak en oplossingen voor mensen en dus ook voor de 

wijk en uw gemeenten. 

 

 


