Aangenomen, motie 18 is unaniem aangenomen
MOTIE 18.
Housing First
De raad van de gemeente Roosendaal, in vergadering bijeen op 7 november 2019, gehoord
hebbende de beraadslagingen over de Programmabegroting 2020:

Constaterende dat:
•
•

•

•

Er hard wordt gewerkt aan verbeteringen in de keten voor dak- en thuislozen en om de zorg aan
kwetsbare Roosendalers goed te organiseren;
De methode ”Housing First” -waarbij daklozen die bij de maatschappelijke opvang komen direct
een eigen huis en ambulante begeleiding krijgen- een zeer succesvolle aanpak is gebleken voor
een deel van de dakloze populatie;
Het hebben van zelfstandige woonruimte deze mensen perspectief biedt waardoor zij beter in
staat zijn om oude patronen te doorbreken; door de rust, veiligheid en privacy van een eigen huis
ligt de weg open om het leven daadwerkelijk weer op te pakken. Dat lukt bij meer dan 80%, zo
blijkt uit onderzoek;
In deze regio is gestart met 10 Housing First trajecten, waarvan 2 in Roosendaal;

Van mening zijnde dat:
•
•
•

Er voldoende Housing First trajecten moeten kunnen worden opgestart opdat daklozen die
gebaat zijn bij Housing First ook gelijk voor Housing First in aanmerking kunnen komen;
Housing First ook een kostenbesparend effect heeft omdat intramurale plaatsingen worden
vervangen door huisvesting met ambulante begeleiding en levensbrede integrale ondersteuning;
De nachtopvang er bovendien bij gebaat is om de druk op de instroom af te laten nemen;

Verzoekt het college:
1. Om bij Centrumgemeente Bergen op Zoom het nadrukkelijke verzoek neer te leggen om nader te
bezien of, op basis van de populatie daklozen dat gebaat is bij Housing First, een intensivering
van Housing First in deze regio wenselijk en mogelijk is;
2. De raad te rapporteren over de uitkomsten in het Jaarplan Regionaal Kompas 2020;
En gaat over tot de orde van de vergadering.
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