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Geachte collega’s, 
 
Graag richt ik mij tot u met een verzoek inzake het versnellen van uitstroom vanuit de 
maatschappelijke opvang en het voorkomen van dak- en thuisloosheid. Dit schrijven komt 
voort uit een overleg dat plaatsvond op 30 januari jl. waarin ambtenaren uit de regio Holland 
Rijnland met elkaar hebben gesproken over de situatie betreffende de tijdelijke regionale 
voorziening voor maatschappelijke opvang in Leiden, gebouw C.  
 
Aanleiding 
De gemeente Leiden heeft eind 2015 gekozen voor de afschaffing van de loting voor een plek 
in de maatschappelijke opvang omdat er te veel mensen buiten sliepen en de loting 
spanningen veroorzaakte in en om de opvanglocatie. De afgelopen jaren is het aantal dak- en 
thuislozen toegenomen, landelijk maar ook in onze regio. Deze toename leidde ertoe dat niet 
iedereen een plek voor de nacht kon worden geboden, reden waarom er geloot werd. Om 
voldoende extra slaapplaatsen te hebben, is er toen voor gekozen om een tijdelijke 
nachtopvang te openen naast de vaste opvangvoorziening: Gebouw C.  
Deze extra opvangvoorziening is in 2016 volledig uit eigen Leidse middelen bekostigd. In de 
opvang verblijven cliënten uit de hele regio (ongeveer 50 % van de cliënten komt uit Leiden, 
de overige 50 % komt uit de regio). Bedoeling was deze extra locatie per 1 april 2017 te 
sluiten. 
 
Inmiddels is duidelijk dat de voorgenomen sluiting niet per 1 april gerealiseerd kan worden. 
Het is echter mijn wens en die van het Leidse college om de extra opvang zo snel mogelijk 
alsnog te kunnen sluiten. Enerzijds omwille van de kosten, die wij als gemeente niet meer zelf 
kunnen blijven dragen. Anderzijds omwille van grotere preventie en de noodzaak voor een 
kwalitatief betere opvang die op deze locatie niet kan worden geboden. De gemeente Leiden 
wil daarom alles op alles zetten om Gebouw C rond de zomer 2017 te sluiten.  
Dit vergt een inspanning van alle gemeenten; graag vraag ik daarvoor uw medewerking. 
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Wat vragen we van uw college? 
Om Gebouw C zo spoedig mogelijk te kunnen sluiten, is het nodig om nieuwe instroom zoveel 
mogelijk te voorkomen en uitstroom te bevorderen. Daarbij is het gewenst om de mensen zo 
snel mogelijk weer in beeld te brengen bij de gemeente van herkomst. 
Hieronder vindt u een opsomming van maatregelen die we gezamenlijk in werking willen gaan 
zetten om dit te bereiken. Deze maatregelen liggen in het verlengde van (en lopen vooruit op) 
het realiseren van lokale voorzieningen waaraan we ons gezamenlijk hebben gecommitteerd 
door akkoord te gaan met het regionale beleidskader maatschappelijke zorg. Onderstaande 
regionale/lokale maatregelen worden ook meegenomen in het uitvoeringsprogramma 
maatschappelijke zorg. 
 
Voorkomen dak- en thuisloosheid: 
Gemeenten geven lokaal vorm aan vroegsignalering en preventie met als doel het voorkomen 
van dakloosheid. Hierbij kan gedacht worden aan een vroegsignaleringssysteem voor 
betalingsachterstanden (huur, energie, gemeentebelastingen, zorgverzekering) en 
aanscherping en uitbreiding van lokale convenanten voor het voorkomen van huisuitzetting. 
Gemeenten en corporaties kunnen de Binnenvest zelf inschakelen voor advies alsmede het 
leveren van individuele begeleiding (lokale Wmo voorziening) en waar nodig een 
outreachende benadering van zorgmijders (regionale taak van o.a. de Binnenvest) om 
dakloosheid te voorkomen. Dit kan gepaard gaan met het tijdelijk overnemen van een 
huurcontract en het bieden van individuele (woon-)begeleiding door de Binnenvest bij zorgen 
over woongedrag en huurbetalingen. 
 
Versnellen uitstroom: 
Bij binnenkomst bij de maatschappelijke opvang is het gewenst te komen tot een onmiddellijke 
triage door de Binnenvest en de gemeente van herkomst met als doel snel zicht krijgen op de 
situatie en het gezamenlijk opstellen van een plan van aanpak. Daartoe dient binnen 6 
werkdagen contact met de gemeente van herkomst mogelijk te zijn. Het is daarom wenselijk 
een lijst te hebben van contactpersonen per gemeente waarmee de Binnenvest contact kan 
opnemen zodat er overlegd kan worden over de situatie van de voormalige inwoner. Het is 
vervolgens gewenst de begeleiding en dagbesteding zoveel mogelijk te laten plaatsvinden in 
de gemeente van herkomst, ook als de cliënt nog in de maatschappelijke opvang in Leiden 
verblijft. 
 
Het is tenslotte wenselijk dat er binnen de gemeente van herkomst zo snel mogelijk tijdelijke 
woonruimte beschikbaar is waar de cliënt/bewoner ambulant begeleid kan worden. Het 
realiseren van flexibel inzetbare woonruimten zou in elke gemeente gewenst zijn. Het 
regionale aanbod van contingent-woningen is bij lange na niet toereikend om in huisvesting te 
kunnen voorzien. De Binnenvest kan bij elke uitstromende cliënt ambulante woonbegeleiding 
bieden en indien nodig het huurcontract (tijdelijk) op haar naam hebben. 
 
Toekennen briefadres: 
Het toekennen  van een briefadres aan mensen die in uw gemeente verblijven en daar willen 
blijven, voorkomt dat zij naar de maatschappelijke opvang in Leiden komen. Het lokaal 
toekennen van een briefadres biedt deze mensen de mogelijkheid om in hun eigen omgeving 
(wellicht met ondersteuning van de lokale gemeente) een zelfstandig leven op te bouwen. 
Weer een zelfstandig leven opbouwen vanuit de regionale maatschappelijke opvang is 
zwaarder voor een cliënt en duurder dan een lokale aanpak en insteek. 
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U heeft op 17 oktober 2016 een brief en een nieuwe circulaire ontvangen van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (bijgevoegd) over basisregistratie personen 
(BRP) en aanpassing briefadres. Dit moet formeel voor 1 maart 2017 gerealiseerd zijn. Ik 
vraag u hieraan uw medewerking te verlenen. Dit verzoek wordt u ook gedaan via de 
regionale werkgroep 'personen met verward gedrag'. 
Een paar gemeenten in onze regio, zoals Alphen aan den Rijn, hebben inmiddels een beleid 
inzake briefadressen. Alphen aan den Rijn stelt voorwaarden aan het toekennen van een 
briefadres. Bij uitschrijving wordt bijvoorbeeld altijd als eerste gevraagd naar de reden van 
uitschrijving. Als inwoners geen vaste woon- of verblijfplaats hebben in Alphen aan den Rijn, 
maar wel in deze gemeente verblijven dan kunnen ze, onder voorwaarden, een briefadres 
aanvragen. Een voorwaarde van toekenning van een briefadres is onder andere acceptatie 
van begeleiding. De gemeente Noordwijk doet momenteel onderzoek naar mogelijkheden van 
ook het afgeven van een briefadres onder voorwaarden zoals het accepteren van begeleiding. 
Dit is al lange tijd de werkwijze van de gemeente Leiden voor haar inwoners. 
Daarnaast vraag ik uw aandacht voor de mogelijkheid om voor tijdelijke situaties af te zien van 
toepassing van de kostendeiersnorm. Dit kan het voor dak- en thuislozen mogelijk maken om 
tijdelijk een huisvestingsoplossing bij kennissen of vrienden te vinden. 

Financiën 
Indien het niet haalbaar is om per 1 juli a.s. de tijdelijke opvang te sluiten, doe ik graag een 
beroep op u voor een financiële bijdrage voor Gebouw C. De kosten voor het openhouden van 
deze tijdelijke opvang bedragen circa € 500000,- per half jaar (inclusief begeleiding). 

Graag verneem ik van u wat u kunt betekenen om bij te dragen aan bovengeschetste 
opgaven. Graag ga ik ook desgewenst met u het gesprek hierover aan. 

Hoogachtend, 

RA van Gelderen 

Bijlage 
Circulaire van het Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Brief van het Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake postadressen 
d.d. 17 oktober 2016 


