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Geachte leden van de Tweede Kamer, 

Op 9 november 2020 behandelt u de begroting van het ministerie van Bzk/Wonen. 

Branchevereniging Valente wil twee aandachtspunten aan u meegeven voor dat debat. Deze punten 

betreffen de aanpak van de woningnood in relatie tot de totale verstopping van locaties voor opvang 

en beschermd wonen en de inzet van de Taskforce Wonen en Zorg voor beschermd wonen. 

1. Woningnood 

Heel veel mensen in Nederland wachten op een betaalbare en veilige woonplek. Duizenden 

volwassenen en kinderen verblijven nu onnodig lang op locaties voor (vrouwen)opvang en 

beschermd wonen. Betaalbare en passende woningen zijn voor hen nauwelijks te vinden. Hun leven 

staat stil terwijl ze ervoor klaar zijn om met herwonnen zelfredzaamheid het leven weer op te pakken 

in een eigen woning. Deze onnodig lange verblijfsduur draagt niet bij aan hun herstel en het 

hervinden van perspectief. Het kost ook onnodig veel zorggeld. Ook houden deze mensen een plek 

bezet van mensen die opvang of beschermd wonen nodig hebben. In Den Haag staan 180 mensen op 

de wachtlijst voor opvang. In Amsterdam duurt de wachtlijst voor opvang en beschermd wonen twee 

jaar. 

Wilt u de minister vragen om de woningcorporaties in staat te stellen met voorrang betaalbare 

woningen voor kwetsbare groepen te bouwen? En daar de mogelijkheden bij te betrekken die het 

Europese corona-herstelfonds biedt aan de lidstaten? 

2. Duurzame uitstroom beschermd wonen – Taskforce Wonen en Zorg 

De ministeries van Binnenlandse Zaken en VWS hebben met de VNG, Aedes en Actiz, de Taskforce 

Wonen en Zorg1 opgericht. Deze heeft tot doel dat partijen in gemeenten om de tafel gaan om een 

                                                           
1 https://www.taskforcewonenzorg.nl/  
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analyse te maken van wat lokaal concreet nodig is om wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid voor 

ouderen en andere mensen met een ondersteunings- of zorgbehoefte te realiseren.  

Daarnaast moeten eind 2021 in alle gemeenten prestatieafspraken met woningcorporaties en 

huurdersverenigingen gemaakt zijn over wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid, als basis om tot 

uitvoering van concrete plannen te komen.  

Wij constateren dat er onvoldoende tot geen aandacht is voor de doelgroepen van beschermd 

wonen, vrouwenopvang en maatschappelijke opvang. Zorgaanbieders worden nauwelijks bij 

gesprekken betrokken en kunnen geen inbreng leveren aan prestatieafspraken tussen gemeenten en 

corporaties. Terwijl voor een duurzame uitstroom uit beschermd wonen ggz en opvang afspraken 

nodig zijn over huisvesting én de noodzakelijke begeleiding en ondersteuning. 

Corporaties zijn niet bereid cliënten te plaatsen in huurwoningen als er geen begeleiding wordt 

geboden. De ambulantisering van de ggz en de transformatie van beschermd wonen en opvang 

dreigen hierdoor stil komen te liggen.  

Wilt u de minister verzoeken om met de staatssecretaris van VWS af te spreken om een extra 

onderdeel  aan de Taskforce toe te voegen dat tot doel heeft een aparte inhaalslag te organiseren 

voor het maken van prestatieafspraken over de doelgroepen opvang en beschermd wonen ggz, en 

er daarbij op toe te zien dat zorgaanbieders bij het maken van deze afspraken betrokken worden? 

Voor informatie of nadere toelichting op deze brief kunt u terecht bij ondergetekende.  

Met vriendelijke groeten, 

Vereniging Valente 

 

Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


