
 

 

 

 

 

14 december 2018 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

 

Op 20 december debatteert u met staatssecretaris Blokhuis over de maatschappelijke opvang (mo). Uit 

het 4e Trimbos-rapport over de landelijke toegankelijkheid mo blijkt dat er nog heel veel beter kan. Ook 

gemeenten vinden dat het beter moet. We weten dat eerste opvang altijd geboden moet worden, of dat 

je je als gemeente ervan moet vergewissen dat iemand met zekerheid bij een andere gemeente terecht 

kan en dat ook moet regelen door de zogenaamde warme overdracht.  

 

Gemeenten  worstelen met het goed uitvoeren van landelijke toegankelijkheid voor regionaal 

georganiseerde voorzieningen vanwege het spanningsveld tussen regionaal/centrumgemeente-budget 

en lokaal beleid versus landelijke opnameplicht. Daarnaast is het lastig om altijd voldoende 

opvangcapaciteit beschikbaar te hebben. Om de uitstroom te garanderen zijn voldoende woningen 

nodig. In 2019 gaan we samen met VWS onderbouwing zoeken van de signalen van gemeenten over 

toenemende druk op de opvang en verandering van populatie, en de relatie met landelijke 

toegankelijkheid. 

Onderzocht wordt of feitelijk sprake is van capaciteitsproblemen in de mo, aan de hand van een 

bredere analyse van in- en uitstroom, afspraken met andere regio’s over overdracht, en vooral ook 

knelpunten in de bredere -lokale- keten van (gespecialiseerde) zorg, opvang en wonen.  

 

Verbetering uitvoering landelijke toegankelijkheid 

Ter verbetering van de uitvoering van landelijke toegankelijkheid mo gaan gemeenten in 2019 hun 

beleid en uitvoering aanpassen aan de herschreven handreiking en model-beleidsregels. Aanbieders 

van mo worden hierbij betrokken. De VNG gaat goede voorbeelden van gemeenten communiceren. Vijf 

van de gemeenten die in 2017 slecht presteerden, scoren nu zeer goed. Wat hebben zij in de tussentijd 

gewijzigd? 

 

Zwerfjongeren 

Begin 2019 zullen VNG en VWS een aanpak uitwerken, met acties voor zowel gemeenten, rijk als 

andere partijen, om dakloosheid onder zwerfjongeren te verminderen. Vooral grotere gemeenten 

hebben al jaren een actieprogramma voor Zwerfjongeren. Toch groeit de dakloosheid onder deze 

doelgroep. VNG vindt dat de problematiek van zwerfjongeren al in veel programma’s een plek heeft. 

Knelpunten die nog geagendeerd moeten worden zijn: voldoende en betaalbare woningen voor 

jongvolwassenen, aansluiting met jeugddetentie en jeugdreclassering en voldoende en geschikte 

opvang en beschermd wonen. En er is versnelling nodig bij gemeenten op de uitvoering van werk en 

inkomen voor deze doelgroep. 


