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Geachte Leden van de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
 
Ter voorbereiding op de komende begrotingsbehandelingen, doe ik u hierbij een aantal 
overwegingen toekomen, waar het Leger des Heils in de dagelijkse praktijk mee te maken 
heeft. 
 
Impuls aan gemeenten voor voortzetting Brede aanpak dak- en thuisloosheid 
Het Leger des Heils onderschrijft de oproep van de VNG en Valente om de Brede aanpak 
dak- en thuisloosheid voor de komende jaren te continueren en daar incidenteel €150 
miljoen voor beschikbaar te stellen. Gemeenten en opvanginstellingen hebben met de 
programma’s in de kabinetsperiode stappen kunnen zetten in de aanpak van dak- en 
thuisloosheid, maar de noodzaak voor structureel kabinetsbeleid is groot nu alle 
programma’s eind 2021 aflopen.  
Het ontbreken van investeringen zal op termijn dan ook leiden tot kapitaalvernietiging en 
dit moet voorkomen worden. Het doel is te voorkomen dat mensen geen thuis hebben. De 
druk op de maatschappelijke opvang van het Leger des Heils is nog onverminderd hoog 
met een gemiddelde bezetting van 107%. Door het tekort aan beschikbare woonruimte 
verblijven mensen gemiddeld nu 13 maanden in de opvang van het Leger des Heils, terwijl 
naar gangbare begrippen 3 maanden als een acceptabel maximum wordt gezien. 
 
Deltaplan Wonen voor de bestrijding van dak- en thuisloosheid 
Dakloosheid is primair een huisvestingsprobleem. In onze brief aan de informateur doet 
het Leger een aantal voorstellen voor een structurele oplossing. De belangrijkste oplossing 
zit in het creëren van 10.000 extra (betaalbare en passende) woonplekken waarbij 
voldoende begeleiding aanwezig is. Een woning met begeleiding biedt mensen perspectief 
en vormt de basis voor hun herstel. 
 
We lossen dit maatschappelijk probleem alleen gezamenlijk op met een structurele en 
volhardende aanpak. Het Leger des Heils vraagt de Kamer om het rapport van de 
interbestuurlijke werkgroep versterking beleid huisvesting aandachtsgroepen en het RVS 
rapport ‘Herstel begint met een huis’ onderdeel te maken van het kabinetsbeleid en met de 
aanbevelingen aan de slag te gaan.  
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Tenslotte willen wij u graag wijzen op de 6 miljard aan middelen die beschikbaar gekomen 
zijn vanuit het EU-herstelfonds waar het volgend kabinet een plan voor gaat indienen. Het 
Leger des Heils pleit ervoor middelen aan te vragen voor een integrale aanpak van 
dakloosheid waarin bestaanszekerheid en participatie centraal staan. 
 
Tarieven WLZ 
Het Leger des Heils wordt binnen de WLZ (Verzorging & Verpleging) geconfronteerd met 
de impact van de herschikking. Zorgkantoor Zilveren Kruis heeft een tekort in de 
contracteerruimte en het gevolg is dat er een procentuele afslag wordt gehanteerd voor 
iedere zorgaanbieder. Voor het Leger des Heils zijn de huidige tarieven al ontoereikend 
om de dienstverlening te bieden aan de zeer complexe zorgvraag van onze deelnemers. 
Met deze werkwijze komt er een extra korting op het tarief. Een dergelijk mechanisme is 
niet houdbaar. Als de zorgkosten gaan stijgen en het financiële kader niet dan zou dit 
betekenen dat de rekening hiervan bij de zorgaanbieder komt te liggen en de hulp aan de 
meest kwetsbare mensen tekortschiet.  

Wij zijn graag bereid tot het geven van nadere toelichting. U kunt hiervoor contact 
opnemen met Pieter Hoogstraten, adviseur Public Affairs, via 06-25765612 of via email 
pieter.hoogstraten@legerdesheils.nl 
 
Alleen met vereende krachten kunnen we het verschil maken om iedereen een thuis te 
geven. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
kapitein Harm Slomp RA  
Bestuursvoorzitter 
Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg 
Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering 
 


