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Geacht College van Burgemeester en Wethouders, 
  
 

In het kader van Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang is een project gaande voor de 
doorontwikkeling van deze beleidsterreinen voor de Zuid Hollandse Eilanden. 
De Regionale Adviesraad OGGZ Nissewaard wordt telkens geïnformeerd over de hoofdlijnen en de 
voortgang ten aanzien van de doorontwikkeling.  
Ook de Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard is onlangs door een beleidsmedewerker op de 
hoogte gebracht van de ontwikkelingen. 
 

Een belangrijke succesfactor bij de doorontwikkeling is de doorstroming van personen vanuit 
(dreigende) opvang naar een woning, al dan niet met (intensieve) begeleiding. 
Geconstateerd kan worden dat het gebrek aan geschikte woningen binnen de gemeente en de 
omgeving de beoogde doorstroming ernstig bemoeilijkt. 
 

Naar waarneming van de Adviesraad wordt momenteel, door renovatie en sloop binnen de 
gemeente, een belangrijk deel onttrokken aan het bestand van sociale woningen. 
Het aantal volgens planning te bouwen woningen in de sociale sector lijkt onvoldoende om de uit 
het bestand van sociale woningen gehaalde woningen te compenseren. 
Het gevolg is derhalve dat de beschikbaarheid van geschikte woningen voor de bedoelde door-
stroming per saldo afneemt.  
Dit terwijl de behoefte aan woningen in de sociale sector alleen maar toe neemt, mede vanwege 
de diverse aangewezen doelgroepen en urgentie-regelingen. 
 

De Adviesraad adviseert u dringend al het mogelijke te doen om het aantal woningen in de sociale 
sector op zo’n kort mogelijk termijn op een niveau te brengen waarmee afdoende invulling kan 
worden gegeven aan de behoefte daaraan. 
 Dit zowel in het kader van de wens tot doorstroming in relatie tot Beschermd wonen en 
Maatschappelijke opvang, als andere specifieke doelgroepen en urgentie-regelingen, alsmede 
inwoners die afhankelijk zijn van een woning in deze sector.  
 

De Adviesraad verzoekt u het onderhavige advies ook ter kennis te brengen aan de Raads-
commissie Sociaal Domein en de Gemeenteraad.  
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De Adviesraad vertrouwt er op spoedig een schriftelijke reactie van u te mogen ontvangen. 
 
 

Met vriendelijke groet,  
  
 
 
 
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard 
A.M. Koopman-van Kouwen, 
Voorzitter  
 


