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Aanpak dak- en thuisloosheid pilot Interwonen

Geachte leden van de raad,

Het ministerie van VWSheeft tot en met 2021 € 200 miljoen beschikbaar gesteld voor de brede aanpak
van dak- en thuisloosheid. Onlangs is uw raad geïnformeerd over het regionale plan van aanpak dat in
dat kader door de regio Zuidoost-Drenthe is ingediend. Hiermee zijn rijksmiddelen beschikbaar gesteld
voor de genoemde projecten en beleidsvoornemens. Eén van de projecten uit dit plan kan al op korte
termijn uitgevoerd worden, namelijk de pilot Interwonen.
Wij informeren u hier graag over met deze brief.
Pilot Interwonen
Deze pilot is gericht op doorstroom vanuit de Maatschappelijke Opvang, waarbij bewoners kunnen
oefenen met zelfstandig wonen. Zij ontvangen hierbij ondersteuning en begeleiding vanuit het Leger
des Heils. In een appartementencomplex van Woonservice staan woningen leeg. Hier kan kleinschalige
huisvesting met een steunpunt gevestigd worden. In de basis wordt gestart met 5 deelnemers met een
doorgroeimogelijkheid voor 7 deelnemers. De pilot kent een looptijd van 12 maanden en loopt van
1 maart 2021 tot en met 1 maart 2022.
De pilot zal worden uitgevoerd in Veenoord. De locatie van de pilot past binnen de kaders vanuit
ruimtelijke ordening. De pilot is getoetst aan de hand van het concept afwegingskader Huisvesting
Bijzondere Doelgroepen. De pilot Interwonen kan worden uitgevoerd binnen het huidige
bestemmingsplan, zolang 1 persoon per woning woont en dus 1 huishouden vormt. Dit voldoet aan de
insteek van de pilot.
Doelgroep pilot Interwonen
De pilot Interwonen is gericht op de doelgroep die tussen wal en schip valt. Het gaat om mensen die
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(nog) niet zelfstandig kunnen wonen, vanwege meerdere problemen en/of knelpunten. Er is vaak
sprake van psychische problematiek, van een geïsoleerd sociaal netwerk, ontbreken van perspectief op
de arbeidsmarkt en het missen van woonvaardigheden. Zij kunnen wegens huurachterstand en/of
overlast gevend woongedrag niet meer bij een corporatie huren.
Communicatie
Een dergelijke pilot kan voor omwonenden bezwaarlijk zijn. Het is daarom van belang om de buurt en
omgeving goed mee te nemen in de plannen. Omwonenden worden daarom na vaststelling van dit
collegebesluit per brief geïnformeerd over de pilot. Ook wordt er een telefonisch spreekuur
georganiseerd waar omwonenden terecht kunnen met vragen. Daarnaast neemt het Leger des Heils de
begeleiding van de bewoners op zich en zal in het complex een steunpunt worden ingericht waar de
bewoners tijdens kantoortijd terecht kunnen met hun vragen. Ook voor omwonenden is dit steunpunt
een plek waar zij terecht kunnen met vragen. De pilot richt zich zoals hiervoor is aangegeven op een
relatief kleine groep deelnemers.
Tot slot
De pilot draagt bij aan de gewenste doorontwikkeling ten aanzien van ambulantisering en draagt bij
aan een inclusieve samenleving. Op die wijze kan invulling worden gegeven sociale inclusie. Dit
betekent dat inwoners met een psychische kwetsbaarheid zoveel mogelijk in hun eigen sociale
omgeving wonen en begeleid en ondersteund worden richting herstel en zelfredzaamheid. Door meer in
te zetten op woonvormen met ondersteuning kan instroom in de Maatschappelijke Opvang voorkomen
worden en de door- en uitstroom worden bevorderd.
Tijdens de looptijd van de pilot vinden periodiek evaluatiemomenten plaats. Tijdens deze
evaluatiemomenten wordt een afweging gemaakt over de voortgang en structurele inbedding van de
pilot. Het verloop van de pilot zal worden meegenomen in de presentatie over de voortgang van de
projecten en voornemens t.a.v. de brede aanpak dak- en thuisloosheid in het tweede kwartaal 2021.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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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.

