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Voorgesteld besluit 
1. Kennis nemen van het ‘Plan van aanpak pilot Housing First gemeente Noordoostpolder en Urk’.  
2. De raad informeren. 
 
Doel 
De pilot Housing First helpt om dak- en thuisloosheid te voorkomen. Met deze memo informeren wij u 
over het uitvoeren van deze pilot in onze gemeente.  
 
Inleiding 
Het Regionaal kader zorglandschap Wmo is in 2020 door alle gemeenteraden van Flevoland 
vastgesteld. In het Uitvoeringsprogramma zorglandschap Wmo Flevoland staat dat alle gemeenten in 
Flevoland de principes van Housing first als uitgangspunt nemen bij ontwikkelingen in de 
Maatschappelijke opvang. Dit sluit aan bij onze verantwoordelijkheid voor de aanpak van dak- en 
thuisloosheid. Er is afgesproken om Housing First via een pilot uit te proberen. Het voornemen uit het 
uitvoeringsprogramma werkten wij uit in een plan van aanpak voor de pilot Housing First in 
Noordoostpolder en Urk. Via deze nota informeren wij u hierover.  
 
Samenvatting 
Housing First is een manier van werken waarbij iemand die dak- en/of thuisloos is geworden direct 
een woning krijgt aangeboden. Daarbij gelden 3 voorwaarden: 

- De huur wordt betaald 
- De deelnemer accepteert begeleiding 
- De deelnemer veroorzaakt geen overlast 

De deelnemer hoeft dus niet eerst aantoonbaar aan allerlei voorwaarden te voldoen of aantoonbaar 
over specifieke vaardigheden te beschikken.  
 
Met Housing First is op diverse plaatsen in Nederland en in het buitenland ervaring opgedaan. Het is 
een goed omschreven methode die werkt. De belofte van Housing First is niet alleen dat de opvang 
van daklozen kwalitatief verbetert, maar ook dat deze vorm van opvang goedkoper is. Housing First 
leidt niet tot een toename van overlast in een wijk. De deelnemers werken aan een duurzaam en 
zelfstandig bestaan. 
 
De pilot Housing First wordt samen opgezet met gemeente Urk. Hiermee worden expertise en 
ervaringen gedeeld. Woningcorporatie Mercatus stelt zelfstandige woningen beschikbaar voor de 
deelnemers. Het Leger des Heils is verantwoordelijk voor de begeleiding van de deelnemer. De 
gemeente zorgt voor de randvoorwaarden om de pilot uit te kunnen voeren zoals het regisseren van 
de samenwerking, het afgeven van de beschikking en de overgang naar reguliere Wmo begeleiding. 
De trajecten duren maximaal 2 jaar en worden betaald uit de eenmalige impuls die centrumgemeente 
Almere van het Rijk ontvangt voor de brede aanpak van dak- en thuisloosheid.  
 
Gevolg/vervolg 
Het Leger des Heils dient op basis van het plan van aanpak een offerte in bij centrumgemeente 
Almere. Centrumgemeente Almere  zorgt voor bekostiging van de trajecten direct aan het Leger des 
Heils. Er wordt een lokaal werkproces ontwikkeld voor de uitvoering van de pilot met alle betrokken 
partijen. Het is de verwachting dat de pilot in augustus 2021 van start gaat.  
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