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Geachte heer Rutte en mevrouw Kaag,
De komende periode formeert u een nieuw kabinet met een nieuw regeringsprogramma.
Valente, branchevereniging voor opvang en beschermd wonen, vraagt u dringend om de inzet te
versterken voor mensen die getroffen worden door dakloosheid of huiselijk geweld, of die te maken
hebben met ernstige psychische problemen.
De programma’s van het huidige kabinet (Geweld hoort nergens thuis, Een thuis – een toekomst,
Meerjarenagenda Beschermd wonen) lopen eind 2021 af. Het is van groot belang om op de gelegde
fundering van deze programma’s voort te bouwen. Besluiten zijn nodig over de voortzetting en
intensivering van beleid inzake aanpak huiselijk geweld, aanpak woningnood en dakloosheid en
ondersteuning van mensen met psychische aandoeningen. Daarbij kan het nieuwe kabinet profiteren
van het advies1 ‘Een thuis voor iedereen’ van de interdepartementale commissie onder leiding van
Bernard ter Haar. Ook het advies 2 ‘Herstel begint bij een huis’ van de Raad voor de Volksgezondheid
en Samenleving is hiervoor een bouwsteen. Hieronder geef ik u een korte schets van de belangrijkste
actiepunten die Valente aanbeveelt.
Huisvesting, ondersteuning en veiligheid is hoofdzaak
De organisaties die lid zijn van Valente helpen jaarlijks bijna 150.000 mensen. Huisvesting,
ondersteuning en veiligheid zijn daarbij de belangrijkste ingrediënten. We vragen u extra te
investeren in mogelijkheden voor gemeenten en woningcorporaties om de problemen van deze
grote groep mensen op te lossen en veiligheid in wijken te vergroten. Extra middelen voor het sociaal
domein en voor sociale huurwoningen zijn onontbeerlijk daarbij.

1

Zie: https://www.woningmarktbeleid.nl/actueel/nieuws/2021/07/08/snel-ingrijpen-noodzakelijk-voorpassend-thuis-met-ondersteuning-voor-aandachtsgroepen
2
Zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/04/22/herstel-begint-met-een-huis
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Heroverweeg de doordecentralisatie van beschermd wonen voor ggz-cliënten
Het is aan het nieuwe kabinet om te besluiten over de doordecentralisatie van beschermd wonen.
Die verantwoordelijkheid ligt nu bij 43 centrumgemeenten en gaat, als u dat besluit, naar 352
gemeenten. Het nieuwe kabinet zal mogelijk daarom het wetsvoorstel Woonplaatsbeginsel Wmo
voor beschermd wonen aan de Tweede Kamer sturen. Het is onze ervaring en overtuiging dat, net als
in de jeugdzorg, deze complexe taak alleen uitvoerbaar is met voldoende schaalgrootte, op regionaal
niveau. We willen u vragen om, net als in de jeugdzorg, regionale samenwerking van gemeenten
inzake beschermd wonen in de Wmo2015 vast te leggen, net zoals dat voor de jeugdhulp in de
Jeugdwet gaat gebeuren.
Benut het EU-herstelfonds (RRF) voor werk, wonen en sociale inclusie
Het nieuwe kabinet gaat een plan indienen bij de EU voor de zes miljard euro die Nederland gaat
ontvangen uit het EU-herstelfonds. Nu de economie aantrekt en veel mensen zelf werk vinden, geeft
juist dit fonds mogelijkheden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen bij
het vinden van werk. Faciliteer beschut werk, vrijwilligerswerk en begeleiding naar betaald werk. Zet
daarnaast, net als andere EU-landen, in op aanpak van dakloosheid, armoede, veiligheid en
verbetering van sociale inclusie, aansluitend bij de Brede Maatschappelijke Heroverwegingen 3.
Maak van de Participatiewet een vangnet én een springplank
Uit onderzoek4 blijkt dat het toepassen van maatwerk in de Participatiewet feitelijk niet gebeurt en
voor gemeenten (door gebrek aan middelen en menskracht) ook niet uitvoerbaar is. Daardoor
komen duizenden mensen in de problemen en staan onnodig aan de kant. Valente pleit voor het
aanpassen van de Participatiewet, in elk geval op de vormgeving van de kostendelersnorm en de
inkomensnorm voor 18-21 jarigen die geen (functionerende) ouder hebben. Dit zal
(jeugd)dakloosheid voorkomen en de bestaanszekerheid vergroten.
Ik ben graag tot verdere toelichting bereid.
Met vriendelijke groet,
Valente

Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink
Directeur Valente

3

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/04/20/bmh-6-inclusieve-samenleving
Onderzoek Significant, 2020: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/11/06/bijlage-1-bijkabinetsreactie-onderzoek-significant-ape-belemmeringen-woonruimte-delen
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