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Geachte leden van de Vaste Kamercommissie, 

 

In week 43 (26 - 28 oktober 2021) behandelt u de begroting VWS. Valente en de VNG roepen u op 

om de voortzetting van de Brede Aanpak Dakloosheid in 2022 zeker te stellen en daar incidenteel 

150 miljoen euro voor te bestemmen, zoals in de Brede Maatschappelijke Heroverwegingen1 is 

opgenomen. We vragen zo nadrukkelijk om deze tijdelijke voorziening, omdat eind 2021 de 

programma’s om dakloosheid te bestrijden aflopen en er nog geen nieuw kabinet is om de impuls 

uit 2020 en 2021 om te zetten in structureel beleid. 

 

De aanpak van dakloosheid in ons land moet fundamenteel beter. De verdubbeling van het aantal 

dakloze mensen – ondanks alle inspanningen – spreekt boekdelen. Het aantal daklozenuitkeringen 

is van 2015-2020 met 35% gestegen. Dat betekent dat de gezamenlijke overheden, landelijk en 

lokaal, samen met de organisaties die maatschappelijke opvang aanbieden alles moeten doen wat 

mogelijk is om een structurele verbetering te realiseren en dakloosheid in Nederland uit te bannen.  

Vooropgesteld: het probleem van dakloosheid is primair een woonprobleem. Die conclusie is al 

eerder getrokken door de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving in het rapport Herstel 

begint met een huis2 uit april 2020. Wij sluiten in deze oproep daarbij aan, net zoals we ons scharen 

achter het advies Een thuis voor iedereen3 dat een brede coalitie partijen onder leiding van Bernard 

Ter Haar heeft opgeleverd.  

 
1 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/04/20/bmh-6-inclusieve-samenleving  
2 https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2020/04/21/herstel-begint-met-een-huis---
dakloosheid-voorkomen-en-verminderen  
3 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/07/08/snel-ingrijpen-noodzakelijk-voor-passend-
thuis-met-ondersteuning-voor-aandachtsgroepen  
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Het laatste dat gemeenten en instellingen voor Maatschappelijke Opvang willen, is de opvang 

onnodig in stand houden. Elke euro die we uitgeven aan het opvangen van mensen zonder 

perspectief, zouden we liever investeren in het bieden van een eigen woonplek aan dakloze 

mensen en het voorkomen van nieuwe dakloosheid. De kraan staat open en moet dicht. Tegelijk 

stellen we ook vast dat stoppen met dweilen geen optie is. We moeten immers voorkomen dat 

mensen zonder woonplek verder afglijden en terecht komen in een neerwaartse spiraal, die meer 

en meer schade toebrengt aan betrokkenen én hun omgeving.  

 

De instellingen voor opvang en de gemeenten willen hun schouders eronder zetten om dit probleem 

terug te dringen, maar we kunnen dit niet alleen. De uitkering die gemeenten ontvangen voor de 

opvang is al jaren niet aangepast. Maar wij pleiten niet alleen voor een structurele verhoging van 

die uitkering. We wijzen ook op het belang van de brede Actieagenda Wonen4, waar onze 

organisaties met 31 andere partijen voor hebben getekend.  

 

We zijn graag bereid om nadere toelichting op deze oproep te geven. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Leonard Geluk      Esmé Wiegman 

VNG       Valente 

 

 

 

 

 

 

 
4 https://www.aedes.nl/artikelen/woningmarkt/verkiezingen/tweede-kamer/actieagenda-wonen.html  

https://www.aedes.nl/artikelen/woningmarkt/verkiezingen/tweede-kamer/actieagenda-wonen.html

