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 Onderwerp 

 Instemmen met het initiatiefvoorstel ‘Crisisaanpak dakloosheid: Bankslapersregeling, 
Tijdelijk Thuis Vergoeding en Schrapsessie’ van het lid De Jong (GroenLinks) en 
kennisnemen van de bestuurlijke reactie 
 
Met dit initiatiefvoorstel stel ik u voor het volgende besluit te nemen: 

Tekst van openbare 

besluiten wordt 

gepubliceerd 

De gemeenteraad van Amsterdam 

Gezien het initiatiefvoorstel van het lid De Jong van 1 november, getiteld: 
‘Crisisaanpak dakloosheid: Bankslapersregeling, Tijdelijk Thuis Vergoeding en 
Schrapsessie’, 
Mede gezien de bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel en de behandeling in de 
raadscommissie voor Zorg, Jeugd en Sport; 
 
besluit: 

  
I. in te stemmen met genoemd initiatiefvoorstel; 

 
II. het college van burgemeester en wethouders te verzoeken: 

1. Een Bankslapersregeling in te stellen, wat inhoudt dat economisch daklozen 
tijdelijk een briefadres bij de gemeente kunnen krijgen; 

2. Onderzoek te doen naar het invoeren van een financiële tegemoetkoming 
(Tijdelijk Thuis Vergoeding) voor mensen die tijdelijk een dakloze in huis 
nemen en de raad hier uiterlijk 1 juli 2020 over te infomeren; 

3. Een Schrapsessie te organiseren, waarbij ervaringsdeskundigen en 
professionals uit het veld van de maatschappelijke opvang en wonen om 
tafel gaan om overbodige regels te schrappen en tot versimpeling in het 
systeem te komen, en deze te laten plaatsvinden voor 1 april 2020; 

 
III. kennis te nemen van de bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel. 

 
Wettelijke grondslag 

 Gemeentewet art. 147a, lid 1 
 
Initiatiefvoorstel 

 Inleiding  
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Het aantal daklozen in Nederland is de afgelopen 10 jaar verdubbeld. In Amsterdam 
is de toename van het aantal mensen dat op straat leeft nog groter.1 Onder andere 
door een fors tekort aan betaalbare woningen, zijn maatschappelijke 
opvangvoorzieningen vol en zijn er te weinig plekken voor begeleid wonen. Daarnaast 
zijn er steeds meer economisch daklozen: mensen die dakloos zijn geworden 
bijvoorbeeld doordat ze hun werk kwijtraken of scheiden. Zij hebben geen psychische 
problemen en ook geen verslavingsproblematiek. De maatschappelijke opvang is 
voor hen niet de juiste plek, omdat die vooral gericht is op het helpen van mensen 
met een zorgvraag. Daar hebben ze dan ook geen toegang toe. Economisch 
daklozen krijgen geen urgentie voor een sociale huurwoning en kunnen door de lange 
wachttijden voor sociale huurwoningen en de hoge huurprijzen in de vrije sector, niet 
snel een nieuwe woning vinden. Wel hebben ze vaak inkomen in de vorm van werk of 
een uitkering. Zij vallen bij de hulpverlening vaak tussen wal en schip. 
 
Amsterdam helpt economisch daklozen op verschillende manieren. Ten eerste door 
in te zetten op de groei van het aantal betaalbare woningen in de stad, door het 
bijbouwen van duizenden sociale huurwoningen en middenhuurwoningen, regulering 
van de woningmarkt om prijsstijgingen af te remmen en bouw van tijdelijke woningen. 
Maar het tekort blijft naar verwachting de komende jaren te groot om iedere 
woningzoekende een geschikte woning te bieden. Daarom zorgt Amsterdam op 
andere wijze dat economisch daklozen tijdelijk een onderdak kunnen vinden. Zo zijn 
er meer dan 200 plekken in zogenaamde Passantenhotels, waar daklozen zonder 
zorgindicatie tijdelijk een kamer kunnen huren. Deze zijn echter helemaal vol; er is 
een wachtlijst van ongeveer 450 mensen en waarschijnlijk is de latente vraag nog 
hoger. Daarnaast probeert Amsterdam middels het project Onder de pannen te 
stimuleren dat economisch daklozen tijdelijk in huis wonen bij iemand met een kamer 
over. Via dit project zijn meer dan honderd mensen tijdelijk aan een woningruimte 
geholpen. Ten derde kunnen corporatiehuurders die een periode naar het buitenland 
gaan of gaan proef-samenwonen, iemand anders in hun huis laten wonen in het 
kader van huisbewaring. Ook dat is een oplossing voor mensen die tijdelijk geen 
woning hebben. 
 
Verder kunnen economisch daklozen hulp krijgen van de gemeente bij het zoeken 
van een woning en om hun leven weer op de rit te krijgen. Maatschappelijk 
medewerkers van de maatschappelijke dienstverlening (MaDi’s) helpen hen. Ook 
kunnen sommige daklozen een briefadres krijgen bij kennissen en in sommige 
gevallen bij de gemeente, zodat ze post kunnen ontvangen.  
 
Toch is dit niet genoeg om het grote aantal daklozen te kunnen helpen. De nood is 
hoog. Het aantal daklozen stijgt. Zonder fundamentele beleidswijziging vanuit de 
landelijke overheid - zoals fors meer budget voor MO/BW, het schrappen van de 
kostendelersnorm en/of het schrappen van de verhuurderheffing - zal onze stad een 
groot aantal daklozen houden. Toch moet en kan ook de stad zelf meer doen om 
deze crisis te bestrijden. Het is daarom tijd voor onorthodoxe maatregelen om 
(economisch) daklozen te helpen. Daartoe wordt door GroenLinks met dit initiatief 
drie voorstellen gedaan.  
 
Principe: De overheid faciliteert Amsterdammers die elkaar willen helpen 

                                                   
1 https://www.at5.nl/artikelen/196298/stijging-aantal-daklozen-in-amsterdam-nog-groter-dan-landelijk    

https://www.at5.nl/artikelen/196298/stijging-aantal-daklozen-in-amsterdam-nog-groter-dan-landelijk
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Voor iemand zonder woning en geen recht op maatschappelijke opvang, is de 
toekomst erg onzeker. Of je over een tijdje wel een woning zal vinden of zelfs of je 
vanavond wel een slaapplek hebt. Zeker nu de nachtopvang vol zit. Gelukkig zijn er 
veel Amsterdammers die anderen helpen. Veel daklozen kunnen voor korte of 
langere tijd bij vrienden, een kennis of familie slapen. Soms kunnen zij op de bank of 
een klein kamertje verblijven totdat ze een eigen woning hebben gevonden. Soms 
kunnen ze enkele maanden, weken of in sommige gevallen alleen een paar dagen 
blijven, afhankelijk van omstandigheden. Dat is hard nodig, want het gebrek aan 
betaalbare woningen is enorm. Dan is tijdelijk een logé in huis nemen een heel goede 
oplossing. 
 
Toch zijn er barrières waardoor mensen niet tijdelijk of af en toe iemand in huis laten 
overnachten, zoals (vrees voor) de kostendelersnorm of de stijging van vaste 
woonlasten zoals gas, water en licht. Of de regels voor tijdelijk onderdak of het 
verkrijgen van een briefadres die te ingewikkeld zijn. Daarom willen we de zorgen die 
mensen hebben zoveel als mogelijk wegnemen zodat Amsterdammers elkaar beter 
kunnen helpen. De overheid moet daarbij faciliteren en dit zeker niet in de weg staan.  
 
Dit initiatiefvoorstel doet drie concrete voorstellen voor een crisisaanpak van 
dakloosheid in onze stad. We willen dat iemand die dakloos is sneller een briefadres 
kan krijgen. Dat er een financiële stimulans is voor mensen die tijdelijk een dakloze in 
huis nemen. En dat overbodige en onnodige regels worden geschrapt. 
 
Voorstel 1: Bankslapersregeling  
 
Achtergrond: het briefadres  
 
Iemand die geen vast woonadres heeft, kan een briefadres krijgen. Dat is een adres 
waarop diegene alleen post ontvangt. Het is anders dan een postadres; een 
briefadres is een adres waar door de overheid verzonden stukken van een persoon in 
ontvangst wordt genomen. Bijvoorbeeld als iemand dakloos is, in een zorginstelling 
verblijft of door een scheiding niet meer in het eigen huis kan wonen. Zo’n briefadres 
is een uitkomst voor (tijdelijk) daklozen. Zonder briefadres heb je geen recht op 
voorzieningen van de overheid en vaak is het ook nodig voor een werkgever. Zonder 
briefadres ben je een soort spookburger.     
 
Amsterdam kent vier soorten briefadressen: 

1. Een briefadres bij een familielid of kennis; 
2. Een briefadres bij HVO-Querido; 
3. Een briefadres bij de Daklozenvakbond; 
4. Een briefadres bij de afdeling Inkomen van de gemeente Amsterdam. 

 
Ongeveer 2000 Amsterdammers hebben een briefadres bij een bekende (optie 1). 
Daar halen ze hun post op, of de bewoner maakt een foto van de binnengekomen 
brieven en verstuurt die. Het briefadres heeft geen gevolgen voor de 
kostendelersnorm, omdat degene niet op dit adres woont maar alleen post ontvangt. 
Toch zijn mensen bang voor financiële consequenties en is het een reden om niet als 
briefadres voor een bekende te willen fungeren. Als iemand een briefadres heeft, 
moet diegene daar regelmatig de post ophalen en daar elke keer afspraken over 
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maken. In het geval dat het niet mogelijk is post persoonlijk op te halen, bijvoorbeeld 
omdat de bewoner van het briefadres dit niet prettig vindt en er gekozen wordt voor 
het via foto’s doorsturen van opengemaakte post gaat, heeft dit natuurlijk gevolgen 
voor de privacy. Een briefadres bij een bekende is fijn voor wie het werkt, maar het 
creëert ook een afhankelijkheidsrelatie. Of je op deze manier een briefadres kunt 
krijgen hangt af van je persoonlijke netwerk. Het maakt de persoon in kwestie 
afhankelijk van de gunst van andere individuen. 
 
HVO-Querido en de Daklozenvakbond verstrekken briefadressen aan dakloze 
personen uit Amsterdam, die aantoonbaar gebruik maken van de 
opvangvoorzieningen binnen Amsterdam (optie 2 en 3). Om aanspraak te kunnen 
maken op een briefadres bij HVO en de Daklozenvakbond moet iemand feitelijk 
dakloos zijn binnen de grenzen van de gemeente Amsterdam. Zoals beschreven is op 
de website van de Daklozenvakbond: diegene “slaapt bijvoorbeeld in een 
nachtopvang van HVO, Leger des Heils of de Regenboog-groep, op straat, op een 
bootje of in een tent in het bos.” De Daklozenvakbond en HVO-Querido kunnen dus 
geen mensen inschrijven die bij vrienden of familie thuis slapen. Economisch 
daklozen kunnen er niet terecht. 
 
Voor een briefadres van de gemeente (optie 4) geldt de eis dat de persoon recht 
heeft op bijstand. Dit betekent dat deze oplossing er niet is voor mensen die een baan 
of een WW-uitkering hebben. Het briefadres van de gemeente is in principe voor zes 
maanden. Soms kan de gemeente als voorwaarde stellen dat iemand meedoet aan 
het Traject Briefadres. Ook zijn er eisen met betrekking tot het zoeken van een 
woning en meewerken aan coachingssessies en afspraken.2 Dit soort regels zijn er 
om illegale onderhuur of het ontwijken van belastingen te voorkomen; als iemand 
ergens woont, moet diegene zich ook inschrijven op dat adres.    
 
Recent is voor het eerst een stedelijk kader voor briefadressen vastgesteld en 
daarmee is het beleid verruimd, wat betekent dat mensen makkelijker een briefadres 
kunnen krijgen. Dit houdt in dat: 
- er maatwerk wordt toegepast wanneer iemand schulden heeft; 
- een hardheidsclausule geldt en de gemeente op basis van schrijnendheid een 

briefadres kan verlenen; 
- een multidisciplinair team (MDT) is opgezet. In dit team werken 

vertegenwoordigers van WPI, BRP, dienstverlening, zorg, HVO en de 
Daklozenvakbond samen om te zorgen dat mensen die het niet lukt een briefadres 
te verkrijgen toch een briefadres kunnen krijgen. 

 
In de praktijk blijkt dat het dankzij dit multidisciplinaire team (MDT) doorgaans 
mogelijk is voor iemand die het nodig heeft, om een briefadres te krijgen bij de 
Daklozenvakbond of HVO-Querido. Ook voor economisch daklozen. Maar dat 
betekent wel dat elk geval individueel beoordeeld moet worden door dit team en 
diegene de weg moet weten te vinden naar hulporganisaties. Bij het sociaal loket, de 
aangewezen instantie om te helpen, is de wachttijd nu enkele weken.  
 
Kort gezegd, het is nog altijd lastig en een langdurig proces om een briefadres te 

                                                   
2 https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7b9039CE8E-7BA2-4F61-B569-
55ED68593312%7d  

https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7b9039CE8E-7BA2-4F61-B569-55ED68593312%7d
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7b9039CE8E-7BA2-4F61-B569-55ED68593312%7d
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krijgen en dat lijkt niet nodig, aangezien de meeste aanvragers via het MDT toch een 
briefadres krijgen. 
 
Principe: als je het nodig hebt, krijg je een briefadres  
 
Bovenstaande mogelijkheden voor het verkrijgen van een briefadres gaan uit van 
specifieke omstandigheden waaronder iemand een briefadres nodig heeft. Maar veel 
economisch daklozen, zonder bijstandsuitkering en zonder hulp van de 
maatschappelijke opvang, kunnen een periode bij de ene kennis slapen, dan weer 
even bij een vriend en daarna enkele weken bij familie verblijven. Ze hebben echter 
geen woonadres, en kunnen zich dus niet ergens inschrijven. 
 
Ook kunnen zij niet altijd een briefadres krijgen binnen hun eigen netwerk. Omdat 
iemand geen kennissen heeft die een briefadres willen geven. Of omdat de persoon 
niet telkens bij iemand langs wil gaan voor de post en op die manier afhankelijk wil 
zijn. Of omdat iemand het liever niet wil vanwege privacyoverwegingen: iemand 
anders ontvangt immers de post. 
 
GroenLinks vindt dat Amsterdamse economisch daklozen op de gemeente moeten 
kunnen rekenen. Iemand die geen woning heeft en telkens op verschillende plekken 
slaapt, zou geholpen moeten worden door de overheid en niet afhankelijk zijn van de 
liefdadigheid van een familielid of kennis voor een briefadres. Ook als je geen 
bijstandsuitkering krijgt, moet je een tijdelijk briefadres kunnen krijgen. Bijkomend 
voordeel is dat iemand in beeld blijft bij de gemeente.    
 
De Bankslapersregeling: een briefadres ‘Ja, mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’  
 
Voor economische daklozen is het belangrijk om voor langere of kortere tijd bij 
vrienden, familie of kennissen te kunnen logeren zonder dat zij zich hoeven in de 
schrijven op het logeeradres. Ook voor hen is het belangrijk om een briefadres te 
krijgen om post op te kunnen ontvangen. Het is niet juist dat iemand daarvoor 
afhankelijk is van vrienden of familie. Daarom stelt GroenLinks voor om de 
Bankslapersregeling in te voeren. De bankslapersregeling houdt in dat iemand die 
dakloos is gemakkelijk tijdelijk een briefadres bij de gemeente krijgt om zijn leven 
weer op de rit te krijgen, ook als je niet een uitkering van de gemeente krijgt en geen 
gebruik maakt van de maatschappelijke opvang. Het uitgangspunt is dat als je het 
nodig hebt, je een briefadres bij de overheid kunt krijgen: ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee, 
tenzij’.  
 
De bankslapersregeling is bedoeld voor iedereen die geen huis heeft en tijdelijk 
bij iemand of bij meerdere personen op de bank kan slapen. Omdat het tijdelijk is en 
iemand zich dus niet op het adres inschrijft, heeft het geen financiële gevolgen voor 
de vaste bewoner van het huis. De kostendelersnorm is niet van toepassing. De 
persoon met het briefadres bij de gemeente dient regelmatig post op te halen bij de 
gemeente. Het ligt voor de hand om dit per MaDi te organiseren, waar zij gelijk 
ondersteuning krijgen. Zo blijft iemand goed in beeld bij de gemeente.  
 
Met de bankslapersregeling is het briefadres gemakkelijk te krijgen en er zijn weinig 
voorwaarden. Iemand mag geen vast woonadres hebben en niet ingeschreven zijn bij 
maatschappelijke opvang (dan kan de persoon namelijk bij HVO-Querido of de 
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Daklozenvakbond terecht). Het zou het beste zijn als alle soorten briefadressen (ook 
voor bij een bekende of bij HVO-Querido of de Daklozenvakbond) op één plek in de 
gemeente aan te vragen zijn. Daar wordt de toetsing gedaan en wordt de beslissing 
genomen. Zo wordt kennis opgebouwd bij de verlener van briefadressen. Uiteraard 
moet voorkomen worden dat het briefadres een manier is om het betalen van lokale 
belastingen te omzeilen of om illegaal te onderhuren. Het briefadres via de 
bankslapersregeling is er alleen voor de periode dat iemand het nodig heeft en echt 
geen vaste woning heeft. Daarom wordt deze bij aanvang voor een bepaalde tijd 
(bijvoorbeeld zes maanden) afgegeven. Economisch daklozen zijn immers wel op 
zoek naar een vaste woonplek. Vervolgens bekijken de economisch dakloze en 
gemeente samen of verlenging nodig is. Wanneer de persoon vast (2/3 van zes 
maanden) bij iemand anders kan wonen, dient diegene zich in te schrijven op het 
woonadres 
 
Ervaring met de regeling 
In Rotterdam is al een bankslapersregeling. De Federatie Opvang is positief over 
deze regeling.3 Volgens Federatie opvang heeft de gemeente Rotterdam haar beleid 
met deze regeling ten goede genuanceerd naar aanleiding van een kritisch 
rekenkamerrapport. 
 
Kostendelersnorm 
De bankslapersregeling is een oplossing voor mensen die tijdelijk bij iemand logeren 
of tijdelijk op verschillende adressen slapen. Dit raakt niet aan de kostendelersnorm. 
Het is niet per definitie de oplossing voor een dakloze die tijdelijk bij iemand in huis 
kan wonen. Als iemand meer dan 2/3 van een half jaar op een adres woont, wil de 
gemeente dat iemand zich gaat inschrijven op dat adres. Het is dan immers een 
woonadres. De kostendelersnorm kan dan wel in beeld komen. GroenLinks pleit al 
jaren voor het afschaffen van de kostendelersnorm omdat hierdoor mensen minder 
snel een woning kunnen delen en op straat belanden.  
 
 
Voorstel 2: Onderzoek Tijdelijk Thuis Vergoeding 
 
Veel Amsterdammers wonen in een huis waarin eigenlijk meer mensen zouden 
kunnen wonen. Bijvoorbeeld omdat ze er vroeger samen met hun kinderen woonden. 
Omdat iemand financieel iets extra’s zou kunnen gebruiken en ruimte over heeft. Of 
simpelweg omdat ze iemand willen helpen. Er zijn veel plekken waar mensen die 
dakloos worden tijdelijk zouden kunnen wonen. Toch gebeurt dit niet vaak. Mogelijk 
vragen mensen zich af of het ze geen geld gaat kosten. Het zou kunnen helpen om 
mensen die iemand in huis nemen een bonus te geven: de Tijdelijk Thuis Vergoeding. 
Dit wordt ook wel de Barmhartigheidsbonus genoemd.  
 
Voorbeeldprojecten 
 
Om te stimuleren dat mensen met een sociale huurwoning iemand tijdelijk in huis 
nemen, bestaat al het project ‘Onder de pannen’. In dit project van De Regenboog 
Groep gaat iemand die recent dakloos is geworden tijdelijk bij een andere 
Amsterdammer wonen die een kamer beschikbaar heeft en bereid is een mede-
                                                   
3 https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/controledenken-ondergraaft-netwerken-
daklozen.10333336.lynkx 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/controledenken-ondergraaft-netwerken-daklozen.10333336.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/controledenken-ondergraaft-netwerken-daklozen.10333336.lynkx
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Amsterdammer hulp te bieden. Degene die op deze manier onderdak heeft, betaalt 
hiervoor huur en een onkostenvergoeding. Het is voor maximaal een jaar.4 Een 
‘verhuurder’ (vaak in de praktijk zelf huurder bij bijvoorbeeld een corporatie) gaat er 
financieel (beperkt) op vooruit.5 Er is nu vooral een tekort aan mensen die iemand in 
huis willen nemen. Er staat op de website zelfs dat er op dit moment helemaal geen 
kamers beschikbaar zijn en dat je alleen contact kan opnemen als je zelf een 
potentiële verhuurder hebt gevonden. Terwijl het juist mooi zou zijn als dit project 
uitgebreid kan worden. Onder de pannen kan een impuls krijgen als er een financiële 
extra voor de verhuurder bijkomt. Sommige mensen zullen bang zijn voor extra 
kosten zoals gebruik veel warm water, of als er bijvoorbeeld iets kapotgaat. Een 
kleine financiële tegemoetkoming kan hierin helpen. En het kan net de problemen 
verlichten voor mensen die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.  
 
Ook in Utrecht is een dergelijk project: Kamers met Aandacht. Dit richt zicht op 
jongeren die eerst in een jeugdzorginstelling woonden. Net als in Amsterdam is in 
Utrecht een groot tekort aan jongerenwoningen. Zeker voor jongeren die met moeite 
zelfstandig kunnen wonen en weinig inkomsten hebben, is het moeilijk om een 
woning te vinden. Voor jeugdzorginstellingen is dit ook een groot probleem. Als 
jongeren tussen 18 en 23 jaar die tijdelijk in een jeugdzorginstelling wonen, een stap 
naar zelfstandigheid kunnen zetten, maar nog niet helemaal alleen kunnen wonen, 
zoeken ze een plek waar de jongere met steun van hun omgeving en vertrouwde 
begeleider kan wonen. Daar is nu geen plek voor. En de jongeren van vandaag in de 
jeugdhulp zijn vaak de daklozen van morgen, als de juiste begeleiding niet geboden 
wordt. Binnen het programma huisvesting kwetsbare groepen6 wordt er al aandacht 
besteed aan deze doelgroep. Maar er zijn veel meer dakloze jongeren die enige hulp 
nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen. 
Bij Kamers met Aandacht neemt een volwassene die wil helpen, een jongere in huis. 
De jongere krijgt een kamer, aandacht en hulp bij bijvoorbeeld praktische 
vaardigheden en ziet de vertrouwde begeleider uit de jeugdzorginstelling nog 
regelmatig. Voorwaarde is dat de jongere een dagbesteding heeft, huur kan betalen 
en openstaat voor begeleiding vanuit de verhuurder. Dit project is op dit moment 
vooral actief in Utrecht en omgeving. GroenLinks ziet graag dat dit project ook naar 
Amsterdam komt, en dat wordt onderzocht hoe het hier meeste kans van slagen heeft 
en of een financiële compensatie helpt om dit een succes te maken. 
 
Voorstel onderzoek Tijdelijk Thuis Vergoeding 
 
Wanneer iemand (tijdelijk) een woonplek kan bieden aan iemand die economisch 
dakloos is en verder geen zorgvraag heeft, kan dat voordelig zijn voor beide partijen. 
De persoon die dakloos is heeft een woonplek. En tijd om zaken op orde te krijgen, 
nieuwe woonruimte te zoeken, tot rust te komen. Ook voor de huidige bewoner kan 
het voordelig zijn. Het kan bijvoorbeeld eenzaamheid tegengaan, een probleem dat 
zowel bij ouderen als bij jongeren veel voorkomt en zeker in Amsterdam ook een 
groot probleem is. Ook kunnen mensen met een klein inkomen (een uitkering, maar 
er zijn ook veel werkende armen in Nederland7) of met een onvolledig AOW hun 
                                                   
4 https://www.deregenboog.org/onder-de-pannen   
5 https://www.deregenboog.org/sites/default/files/meest_gestelde_vragen_verhuurder.pdf     
6 https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/ruimte-
economie/wonen/huisvesting/programma/ 
7 https://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2019/werkende-en-niet-werkende-armen/ 

https://www.deregenboog.org/onder-de-pannen
https://www.deregenboog.org/sites/default/files/meest_gestelde_vragen_verhuurder.pdf
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/ruimte-economie/wonen/huisvesting/programma/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/ruimte-economie/wonen/huisvesting/programma/
https://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2019/werkende-en-niet-werkende-armen/
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inkomen op deze manier aanvullen. De persoon die dakloos is kan misschien een 
kleine huur betalen. Mensen met een bijstandsuitkering houden er ongeveer ruim 100 
euro per maand aan over. Mensen met een andere uitkering zoals AOW, WW, 
Wajong houden er wat meer aan over. Maar zij hebben ook extra kosten, zoals 
gemeentelijke heffingen en gas, water en licht. 
 
Het zou kunnen helpen als hier een extra financiële stimulans komt. Geef mensen die 
iemand in huis nemen, een vergoeding. De beste manier om deze vergoeding in te 
richten, lijkt de vrijwilligersvergoeding te zijn. De vrijwilligersvergoeding mag tot 1500 
euro per jaar belastingvrij aan iemand worden gegeven. Dus een verhuurder kan 125 
euro per maand boven de AOW krijgen om iemand in huis te nemen. In het 
onderzoek zou moeten worden nagegaan wat hiervoor de beste manier is zodat 
mensen er echt iets extra’s aan overhouden en het niet botst met andere regelingen.  
 
Hoe zou dit kunnen uitwerken? Stel, iemand gaat scheiden en staat morgen op straat. 
Deze persoon wil wel graag in de buurt van de kinderen blijven wonen, dus in 
Amsterdam. De persoon heeft een paar maanden nodig om een nieuwe woning te 
vinden. Maar voor nu is die een economisch dakloze. Deze economisch dakloze moet 
de tijd tot de nieuwe woonruimte overbruggen en het passantenhotel is vol. 
Een oudere Amsterdammer met klein inkomen heeft een relatief groot huis want het 
volwassen kind is de deur uit. Deze Amsterdammer heeft een kamer over en wil best 
iemand tijdelijk in huis nemen, om een mede-Amsterdammer te helpen. Via een 
project als Onder de pannen en de Tijdelijk Thuis Vergoeding worden zij met elkaar in 
contact gebracht en de economisch dakloze komt in huis wonen. Overeengekomen 
wordt of voor de kamer wel of niet een kleine huur moet betalen (afhankelijk van de 
inkomsten van de economisch dakloze) en diegene kan zich inschrijven op het adres. 
Voor de vier maanden krijgt degene met de extra kamer een bonus van 400 euro. Zo 
weet de oudere Amsterdammer zeker dat die er iets aan overhoudt: er zijn immers 
meer kosten voor bijvoorbeeld gas, water en licht en er kunnen dingen stuk gaan in 
huis. Een financieel extraatje kan daarbij net de stimulans zijn om een kamer aan te 
bieden. Via deze regeling kan de persoon met de extra kamer de woningzoekende 
maximaal 1 jaar in huis nemen.8 
 
Het vraagt een investering van de gemeente. Maar een kamer in een 
Passantenpension waar economisch daklozen terecht kunnen als er geen 
wachtlijsten zijn, en zeker de hulp die nodig is als iemand ‘afglijdt’, is vele malen 
duurder. Op lange termijn is het deze investering meer dan waard.  
 
Hoe dit precies kan werken, of er genoeg animo voor is en hoe de financiële 
component kan worden vormgegeven zou moeten worden uitgezocht. Het voorstel is 
om onderzoek te doen of mensen een financiële ‘vergoeding kunnen krijgen als zij 
een tijdelijk thuis bieden aan iemand die dakloos is geworden. Hierbij zouden de 
ervaringen van de mensen die nu mee doen aan het project ‘Onder de Pannen’ 
moeten worden meegenomen. En hierbij moet vooral ook worden nagedacht hoe het 
zo ingericht kan worden dat het voor mensen makkelijk en aantrekkelijk is om mee te 
doen. Hierbij moet goede begeleiding en matching centraal staan. Bij de uitwerking 
moeten in ieder geval maatschappelijke opvangorganisaties waaronder de 
Regenbooggroep betrokken worden. Ook moeten woningcorporaties betrokken 
worden. Duidelijk moet worden hoe dit het best kan worden georganiseerd, wat de 
                                                   
8 Een jaar is de maximale termijn bij Onder de pannen. 
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juridische implicaties zijn en wat er eventueel aan organisatiekracht nodig is. 
 
Voorstel 3: Schrapsessie overbodige regelgeving en versimpeling van het 
systeem 
 
De ondersteuning en opvang voor dak- en thuislozen is een enorm complex veld. 
Juist voor mensen met weinig geld, zonder huis en andere mogelijke problemen zoals 
schulden, is het moeilijk om de weg te vinden. Er is vaak meer mogelijk dan wordt 
gedacht. Maar om de juiste oplossing te vinden, moet dus elke professional alle up to 
date informatie hebben. Amsterdam werkt aan betere communicatie, bijvoorbeeld met 
de “Woonwaaier”9 van het Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen, een 
samenwerking van woningcorporaties, zorgaanbieders en de gemeente Amsterdam. 
Toch is de vraag of dingen niet simpeler kunnen. Is het echt nodig dat een dakloze 
aangeeft onder welke boom hij slaapt, voor het verkrijgen van een briefadres? Is het 
echt nodig om voor een briefadres bij een bekende een aparte afspraak te maken en 
allerlei formulieren en gegevens aan te leveren?  
 
Het kan goed zijn dat er regels zijn die heel logisch leken bij invoering, maar die in de 
praktijk niet noodzakelijk zijn, overbodig zijn geworden en/of overlappen of 
contrasteren met andere regels.  Zeker nu er een heel nieuwe groep daklozen is, de 
economisch daklozen, is de vraag of het systeem is toegerust om hen te helpen of 
dat het ingewikkelder dan nodig is. Het voorstel is dan ook om te kijken om 
overbodige regelgeving te schrappen. Naast regelgeving kan het ook gaan om het 
schrappen van bepaalde (administratieve) afspraken en taken waardoor er tijd 
bespaard kan worden.  
 
Daarom moet er een Schrapsessie komen waarbij ervaringsdeskundigen, 
medewerkers van de maatschappelijke opvangorganisaties, GGD, maatschappelijk 
werkers, belangenbehartigers en cliëntondersteuners met elkaar om tafel gaan om te 
bepalen welke regels weg kunnen en hoe het systeem versimpeld kan worden. Van 
tevoren worden alle deelnemers gevraagd om aan te geven bij welke regels zij zich 
afvragen wat het nut is, of dat er regels zijn die ze graag geschrapt zien worden. Op 
basis van die input wordt een analyse gemaakt en gekeken of er direct duidelijk 
overbodige regels zijn, hoe naar een versimpeling gewerkt kan worden en wat 
discussiepunten zijn. Vervolgens komen professionals en ervaringsdeskundigen bij 
elkaar om in een schrapsessie tot een overzicht te komen van welke regels weg 
zouden kunnen. Deze sessie zou moeten plaatsvinden in het eerste kwartaal van 
2020. 
 
Deze Schrapsessie zou moeten leiden tot een pilot regelluwe maatschappelijke 
opvang. Daarbij wordt - al dan niet tijdelijk - gekeken welke regels meer gedoe 
veroorzaken dan dat ze oplossen en welke definitief geschrapt kunnen worden. Dit 
naar voorbeeld van de landelijke pilot regelluw om meer mensen met bijvoorbeeld 
een arbeidsbeperking aan het werk te helpen.10 

                                                   
9 Woonwaaier van het Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen. 
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/ruimte-
economie/wonen/huisvesting/nieuws/woonwaaier-helpt-weg/ 
10 Pilot Regelluw, Zwolle. 
https://www.samenvoordeklant.nl/werkgeversdienstverlening/toolbox/experiment-regelluw 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/ruimte-economie/wonen/huisvesting/nieuws/woonwaaier-helpt-weg/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/ruimte-economie/wonen/huisvesting/nieuws/woonwaaier-helpt-weg/
https://www.samenvoordeklant.nl/werkgeversdienstverlening/toolbox/experiment-regelluw
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Tot slot 
 
Er is een enorm tekort aan woningen, met alle gevolgen van dien. Amsterdam helpt 
dak- en thuislozen op allerlei manieren. Voor mensen met psychische problemen of 
verslavingsproblematiek is er bijvoorbeeld nachtopvang en crisisopvang. Voor 
mensen met een acute zorgvraag en gezinnen is er crisisopvang en gezinsopvang. 
Maar op dit moment is het tekort aan plekken zo groot, dat niet iedereen direct 
geholpen kan worden. En met name mensen zonder zorgvraag die eigenlijk alleen 
geen dak boven hun hoofd hebben, vallen bij de hulpverlening tussen wal en schip. 
Om hen te helpen moeten er natuurlijk vooral meer woningen komen. Het is echter 
niet realistisch om te denken dat met de bouw van woningen er op korte termijn 
genoeg betaalbare woningen zijn om iedereen een plek te bieden. 
 
Daarom willen we ervoor zorgen dat Amsterdammers elkaar beter kunnen helpen en 
dat regels in plaats van in de weg te zitten mensen echt verder helpen. Ook als dat 
tijdelijk is. De overheid moet daarbij faciliteren en zeker niet in de weg staan. 
Sommige zaken kan de gemeente niet. De landelijke overheid gaat immers over de 
kostendelersnorm, over de rol van woningcorporaties en over het budget voor 
maatschappelijke opvang.   
 
Maar lokaal kunnen we ook wél dingen doen om het groeiend aantal (economisch) 
daklozen te helpen. Om het probleem te lijf te gaan, is creativiteit en durf nodig. We 
moeten zoeken naar nieuwe oplossingen. Dit voorstel draagt daaraan bij en roept op 
tot drie concrete maatregelen: 
 

1. Een Bankslapersregeling in te stellen, wat inhoudt dat economisch daklozen 
tijdelijk een briefadres bij de gemeente kunnen krijgen; 

2. Onderzoek te doen naar het invoeren van een financiële tegemoetkoming 
(Tijdelijk Thuis Vergoeding) voor mensen die tijdelijk een dakloze in huis 
nemen en de raad hier uiterlijk 1 juli 2020 over te infomeren; 

3. Een Schrapsessie te organiseren, waarbij ervaringsdeskundigen en 
professionals uit het veld van de maatschappelijke opvang en wonen om 
tafel gaan om overbodige regels te schrappen en tot versimpeling in het 
systeem te komen, en deze te laten plaatsvinden voor 1 april 2020. 

 
Bronnen 
 
• Artikel AT5 over de stijging van het aantal daklozen (23 augustus 2019) 

https://www.at5.nl/artikelen/196298/stijging-aantal-daklozen-in-amsterdam-nog-
groter-dan-landelijk     

• “Waar vraag ik een briefadres aan?”, Gemeente Amsterdam, 
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7b9039CE8E-7BA2-4F61-
B569-55ED68593312%7d 

• ‘Controledenken ondergraaft netwerken daklozen’ 
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/controledenken-ondergraaft-
netwerken-daklozen.10333336.lynkx 

• Project Onder de Pannen: https://www.deregenboog.org/onder-de-pannen en de 
meeste gestelde vragen over het project: 
https://www.deregenboog.org/sites/default/files/meest_gestelde_vragen_verhuurder

https://www.at5.nl/artikelen/196298/stijging-aantal-daklozen-in-amsterdam-nog-groter-dan-landelijk
https://www.at5.nl/artikelen/196298/stijging-aantal-daklozen-in-amsterdam-nog-groter-dan-landelijk
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7b9039CE8E-7BA2-4F61-B569-55ED68593312%7d
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7b9039CE8E-7BA2-4F61-B569-55ED68593312%7d
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/controledenken-ondergraaft-netwerken-daklozen.10333336.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/controledenken-ondergraaft-netwerken-daklozen.10333336.lynkx
https://www.deregenboog.org/onder-de-pannen
https://www.deregenboog.org/sites/default/files/meest_gestelde_vragen_verhuurder.pdf
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.pdf   
• Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen https://www.amsterdam.nl/bestuur-

organisatie/organisatie/ruimte-economie/wonen/huisvesting/programma/ 
• Cijfers over werkende armen https://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2019/werkende-

en-niet-werkende-armen/ 
• Woonwaaier van het Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen. 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/ruimte-
economie/wonen/huisvesting/nieuws/woonwaaier-helpt-weg/ 

• Pilot Regelluw, Zwolle. 
https://www.samenvoordeklant.nl/werkgeversdienstverlening/toolbox/experiment-
regelluw 

• Een mens leeft, een systeem niet. Onderzoek naar (problemen rond) inschrijvingen 
in de Basisregistratie Personen (BRP) (2016) 
https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/onderzoek/Rapport%202016-
110%20Een%20mens%20leeft%2C%20een%20systeem%20niet.pdf 

 
 Stukken 

  Meegestuurd  
Ter inzage gelegd n.v.t. 

 
Het lid van de gemeenteraad van Amsterdam 
  

D.S. De Jong  
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