
Monitoring werkagenda HKG: onderdeel lokale agenda

Betekenis kleuren in tabel Fase 1: Opstart en verkenning Fase 2: Planuitwerking Fase 3: Uitvoering

Opstart lokale projectgroep en 

uitwerking woonzorgproduct: 

Doelgroep en behoefte,  Programma 

van eisen huisvesting en begeleiding, 

Begroting en financiering, Planning, 

aanpak inspraak en vereiste 

procedures.

Het ontwerp wordt verbonden aan 

een concreet gebouw of locatie. 

In deze fase wordt tevens voorstellen 

voor de regionale agenda uitgewerkt. 

Bijvoorbeeld de financiering van een 

deel van de kosten. Een belangrijk 

onderdeel  is been communicatie-  en 

inspraakplan met omwonenden.

Planuitwerking, verbouw en 

verhuur

let op: Met correctie H-G dd 1-12-2021

Lokale agenda HKG d.d. 02-11-2021

Dordrecht Molenlanden Gorinchem*

Hendrik -Ido -

Ambacht Sliedrecht** Alblasserdam Zwijndrecht***

Hardinxveld-

Giessendam Papendrecht

Aantal concreet in 

voorbereiding

Aantal gerealiseerd- 

seerd in 2021 Stand van zaken dd. 11-11--2021

Housing first / 25 per jaar

Ja, cf regionale verdeelsleutel Ja, cf regionale verdeelsleutel Ja, cf. regionale verdeelsleutel

Ja, cf regionale 

verdeelsleutel Ja, vanaf 2022

Ja, cf regionale 

verdeelsleutel

Ja, cf regionale 

verdeelsleutel Nee

Ja, cf regionale 

verdeelsleutel 25 jaarlijks 9

Acties: Afsprakenkader is rondgetsuurd  voor ondertekening door uitvoerders. Memo opgesteld ter 

informatie aan Regiegroep HKG en BT BW&O. Verdere doorstart  november  2021, selectie kandidaten. 

Informatie bij iedere lokale projectgroep HKG vanaf november 2021.

Tijdelijk wonen/  Minimaal 80 woningen 

54+23 7 gezinnen ****2 14 4+9

*****3/ Aantal flexwon 

? 116 32

Dordrecht: Gerealiseerd: Portocabins De Hoop: 5, Weeskinderendijk: 4. Vilex, tijdelijke verhuur: 10, 4 

particuliere woningen . 2022: In planning: Leerpark  40 woningen . Tijdelijk gebruik 10-tal woningen 

Noordendijk  vanwege sluiting Marconiweg. Gorinchem: wonen voor 7 gezinnen in pand centrum, 

oplevering verbouwing voorjaar 2022.  H-I-A: Parentshouse opgeleverd, Alblasserdam: verkenning  

tijdelijke verhuur in opgekochte panden, Zwijndrecht: In planning: 12 woningen beschikbaar gesteld  in 

sloopvoorraad, 4 nu in gebruik, 1 logeer gezinswoning oplevering in november.  H-G:  crisiswoning  

opgeleverd met drie 1-persoonskamers.  Flexwonen is nog in de opstart en verkenning fase (we zijn 

naarstig op zoek naar objecten/locaties).

Woontraining voor jongeren/ 2 

voorzieningen á 15 woonplekken

15+3 15 10 10 tot 15 12 tot 14 72 18

Dordrecht: woontraining jongeren met Timon: 15. Enver: 3. Overige projecten in verkenningsfase voor 

Regenboogstraat. Papendrecht: nieuwe locatie WK10 bestaande woningvoorraad in verkenning. 

Molenlanden: naar voorbeeld van project Tweelingenstierstraat wordt gekeken naar huisvesten jongeren 

in duplexwoning bij mutatie. Uitwerking loopt. 

Skaeve Huse/ 12 woonunits in de regio 

geclusterd of verspreid

4 2 tot 4 units 4 4 16 max 4

Molenlanden en Gorinchem zijn in gesprek over verkenning  mogelijkheden voor gezamenlijk project 

Skaeve Huse. 26-08: Gorinchem project buitenslapers  zij twee locaties in beeld , na participatietraject 

wordt besluit genomen over locatie. Papendrecht heeft locatieverkenning uitgevoerd naar geschikte plek. 

Alblasserdam verkent concrete locatie.

Terugval/ Time out/ 6 - 12 plekken 

(geclusterd of verspreid)

2 10 plekken 6 tot 10 geen Zwijndrecht: locatie toegekend, financiële haalbaarheid wordt nu onderzocht door gemeente en Trivire.

Intramurale woonvoorziening 

(complexe (triple) problematiek)  / 

1 voorziening a 20 plekken

 2 tijdelijke units bij Domus 2 geen

Projectgroep Dordrecht met Trivire en Leger des Heils is opgestart. Plan voor uitbreiding Domus met 2 

tijdelijke units wordt uitgewerkt.  26-8: PO notitie kruimelgevalenregling wordt voorgelegd. Projectgroep 

VGZ werkgroep opgestart, verkennen gesprekken met gemeenten voor locaties. 

Kleinschalige tussenvoorzieningen 
/ Minimaal 24 woonplekken in de regio 

(geclusterd of verspreid)

23 (15 tijdelijk) 6 2 16 25/10*

Dordrecht: Doorstart Sterrenburg 8 volwassenen met lichte problematiek Spuiweg (tijdelijk tot half 2022). 

Sliedrecht: Timohuis: 2 plaatsen. Molenlanden:  Onderzoek mogelijkheden bibliotheek Giessenburg t.b.v. 

Gemengd Wonen


