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Brede aanpak dak- en thuisloosheid

Geachte leden van de raad,
Het ministerie van VWS heeft tot en met 2021 C 200 miljoen beschikbaar gesteld voor de brede aanpak
van dak- en thuisloosheid. Centrumgemeenten konden hier een beroep op doen door middel van het
indienen van een regionaal plan van aanpak. Vanuit de regio Zuidoost-Drenthe is in dat kader bijgevoegd
Plan van Aanpak brede aanpak dak- en thuisloosheid ingediend. Het ministerie van VWS heeft het plan
positiefbeoordeeld. Hiermee is in 2021 incidenteel C 1,6 miljoen beschikbaar gesteld voor de regio. De
definitieve toekenning van de rijksmiddelen is opgenomen in de decembercirculaire 2020.
Deze brief gaat hier nader op in.

Brede aanpak dak- en thuisloosheid
In het plan staan projecten en voornemens genoemd die bijdragen aan de visie 'Een (t)huis, een
toekomst'. De plannen zijn gericht op het voorkomen van instroom in de Maatschappelijk Opvang en
dragen bij aan door- en uitstroom. Daarnaast zijn er projecten gericht op het bevorderen van de
autonomie en zelfredzaamheid van de doelgroep. Ook wordt ingezet op het vergroten van acceptatie van
inwoners met een psychische kwetsbaarheid en/of afwijkend gedrag.

Uitwerking plannen
De aanpak van dak- en thuisloosheid vraagt van alle (centrum)gemeenten een extra inspanning, samen
met zorgaanbieders, woningcorporaties en cliëntenorganisaties. Bij de nadere uitwerking van de plannen
zullen deze partijen betrokken worden. Daarnaast zal er een projectleider worden aangesteld die de
coördinatie en het overzicht zal bewaken ten aanzien van de voortgang van de projecten.
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Wij hopen u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd en zullen u in het tweede kwartaal van 2021
middels een presentatie informeren over de voortgang van de projecten en voornemens brede aanpak
dak- en thuisloosheid.

Hoogachtend,
burgemeesterèn wethouders van Emmen,
de geméentesécretaris,
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H.F. van Oosterhout

Heeft u een afspraak met ons op het gemeentehuis of op een andere locatie? Wij houden ons aan de
RIVM-maatregelen en denken aan uw gezondheid. Wij vragen u om hetzelfde te doen.

