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Geachte leden van de Tweede Kamer, 

Op 26 oktober 2021 behandelt u de begroting van het ministerie van VWS. Branchevereniging 

Valente maakt zich ernstig zorgen over de voortzetting van beleidsprogramma’s op het gebied van de 

aanpak van huiselijk geweld, van de aanpak van dakloosheid en van de transitie van beschermd 

wonen naar een beschermd thuis voor ggz cliënten. Deze programma’s lopen eind 2021 af zonder 

dat een structureel vervolg is geregeld. 

1. Voortzetten en borgen aanpak huiselijk geweld  

Organisaties voor vrouwenopvang hebben de afgelopen jaren, met steun van het VWS programma 

Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT), een aantal innovatieve instrumenten ontwikkeld om 

effectiever hulp te verlenen aan vrouwen en kinderen in de vrouwenopvang. Het gaat om projecten 

die regionaal ontwikkeld zijn, zoals bijvoorbeeld een website met alle urgentieprocedures in 

gemeenten voor uitstroom naar reguliere woningen voor slachtoffers van huiselijk geweld. Deze 

website versnelt de mogelijkheden voor uitstroom uit de opvang. Om echt effect te hebben dienen 

de resultaten van dit en de andere projecten landelijk te worden ingevoerd en geborgd. Het 

landelijke programma loopt eind 2021 af. De randvoorwaarden voor (regionale)  doorontwikkeling, 

implementatie en borging zijn niet meegenomen in de voortzetting van een deel van het programma 

in afgeslankte vorm in 2022.   

Wilt u de staatssecretaris daarom vragen budget ter beschikking te stellen om de resultaten van de 

GHNT producten voor de vrouwenopvang te borgen en met de VNG en de sector overeen te komen 

op welke wijze dit gaat plaatsvinden? 

2. Meerjarenagenda Beschermd Wonen  

Staatssecretaris Blokhuis heeft met de VNG, branches en woningcorporaties een ambitieuze 

Meerjarenagenda voor beschermd wonen afgesproken voor de periode 2018-2021. Mensen met een 

ernstige psychische aandoening moeten zoveel mogelijk gewoon in de wijk kunnen wonen, met de 

noodzakelijke ondersteuning om mee te kunnen doen aan de samenleving. Om dat beleid in te vullen 

is het nodig dat voldoende passende en betaalbare woningen in alle gemeenten beschikbaar zijn. 

Daarbij hebben de gemeenten voldoende budget nodig om begeleiding, dagbesteding, 

onafhankelijke cliëntondersteuning, re-integratie naar werk, respijthuizen, herstelacademies en 

zelfregiecentra, schuldhulp en andere ondersteuning aan deze burgers te bieden. De leden van 
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Valente zien dat gemeenten de wil hebben om het beleid uit te voeren en dat dat op een aantal 

plekken ook gebeurt, maar merken ook dat gemeenten onvoldoende middelen hebben om de 

Meerjarenagenda uit te voeren. Een aantal gemeenten ziet zelfs af van het uitbetalen van de door 

het Rijk toegevoegde loon- en prijscompensatie. Gemeenten zetten in op lage tarieven die het 

onmogelijk maken voldoende (kwaliteit van) zorg te leveren. Al eerder trokken cliëntenraden van 

beschermd wonen organisaties aan de bel1. De Meerjarenagenda Beschermd Wonen loopt dit jaar af, 

terwijl de punten uit de agenda voor een groot deel nog open staan. Daarbij komt dat de 

voorgenomen doordecentralisatie van beschermd wonen van 43 centrumgemeente-regio’s naar alle 

352 gemeenten de uitvoering van deze Wmo taak nog duurder maakt en leidt tot frictiekosten. Een 

aantal regio’s voorziet een taakstelling die nu al tot bezuiniging op de uitvoering leidt. 

Wilt u de staatssecretaris vragen om met de gemeenten in gesprek te gaan over het bieden van 

reële tarieven, inclusief loon- en prijscompensatie voor beschermd wonen en wilt u ook vragen of 

de staatssecretaris bereid is in kaart te brengen welke gemeenten bezuinigen op tarieven o.m. 

door de loon- en prijscompensatie niet door te berekenen in de tarieven? 

3. Voorzetting Brede Aanpak Dakloosheid 

De VNG en Valente maken zich grote zorgen over de toename van het aantal dakloze mensen dat 

aanklopt bij gemeenten en opvangorganisaties omdat er geen betaalbare woonplek voor hen is. U 

ontving daarom vorige maand een brief2 van Valente en de VNG met de oproep 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 Heroverwegingen3 is opgenomen. We vragen 

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. 

Wilt u de staatssecretaris vragen een incidentele impuls ter beschikking te stellen om de 

voorzetting van de aanpak van dakloosheid te garanderen? 

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

Met vriendelijke groet, 

 

 

Esmé Wiegman–van Meppelen Scheppink 

Directeur Valente 

                                                           
1 https://www.valente.nl/nieuws/clientenraden-slaan-alarm-over-verlagen-wmo-indicaties/  
2 https://vng.nl/nieuws/garandeer-voortzetting-brede-aanpak-dakloosheid-in-2022  
3 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/04/20/bmh-6-inclusieve-samenleving  
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