
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

Lokale agenda HKG

Dordrecht Molenlanden Gorinchem*

Hendrik -Ido -

Ambacht Sliedrecht** Alblasserdam Zwijndrecht***

Proces verloop

Lokale projectgroep professionals: min. 

Gemeente, wbc
ja Ja Ja Ja

Geen acties ivm wens 

tot temporiseren Ja Ja

Lokale projectgroep bestuurders: min. 

gemeente, wbc
? 8-3-2021 9-4-2021 In voorbereiding Geen acties 22-4-2021 20-4-2021

Housing first / 25 per jaar

Ja, cf regionale verdeelsleutel

Ja, cf regionale 

verdeelsleutel Ja, cf regionale verdeelsleutel

Ja, cf regionale 

verdeelsleutel Nog niet

Ja, cf regionale 

verdeelsleutel

Ja, cf regionale 

verdeelsleutel

Tijdelijk wonen/  Minimaal 80 woningen 

61 Onderzoek doorstromers 7 gezinnen ****2 10 tot 15 12

Woontraining voor jongeren/ 2 

voorzieningen á 15 woonplekken

15+3 15 5 tot 10  10 tot 15



Skaeve Huse/ 12 woonunits in de regio 

geclusterd of verspreid

4

Fase 1: 4-5 units, fase 2: Skaeve 

Huse ? 2 tot 4 

Terugval/ Time out/ 6 - 12 plekken 

(geclusterd of verspreid)
1 6-10 plekken

Intramurale woonvoorziening 

(complexe (triple) problematiek)  / 1 

voorziening a 20 plekken
 2 tijdelijke units bij Domus 

Kleinschalige tussenvoorzieningen / 

Minimaal 24 woonplekken in de regio 

(geclusterd of verspreid)
23 (15 tijdelijk) 6 2



Hardinxveld-

Giessendam Papendrecht

Aantal concreet 

in voorbereiding

Aantal 

gerealiseerd 

in 2021 Stand van zaken dd 23-3-2021

In gesprek Ja

Met alle gemeentelijke contactpersonen is eerste overleg met projectgroep professionals georganiseerd. 

Vervolgens wordt bestuurderlijke overleg opgestart. Projectgroep  start met  opties bestaande 

woningvoorraad. Zie resultaat hieronder. Alblasserdam mist ambtelijke formatie door ziekte. 

In gesprek 28-4-2021

Voor Zwijndrecht is ook een intercollegiaal overleg tussen wethouders en Arjan Kraijo 

gaande om te verkennen hoe om te gaan met voorwaarde compensatie sociale 

woningvoorraad.

Nee

Ja, cf regionale 

verdeelsleutel 25 25

Eerste kennissessie georganiseerd met betrokken gemeenten/wbc om ervaringen uit te 

wisselen voorafgaand aan een uitbreiding van het aantal plaatsen. Verschillende 

gemeenten werken al vanaf 2012 samen in HF en hebben al diverse daklozen op deze 

manier  gehuisvest. Acties: aanpassing regionale convenant ter voorbereiding van 

bestuurlijke goedkeuring BT BW&O dd 11 maart 2021.

*****3/ Aantal flexwon 

? 103 25

Dordrecht: Portocabins De Hoop: 5, Weeskinderendijk: 6. Vilex: 10 tijdelijk. 2022: 

Leerpark met 40 plaatsen. Molenlanden: onderzoek loopt, Gorinchem: wonen voor 7 

gezinnen in pand centrum, ontwerp en kosten ingediend voor fianciering. H-I-O: 

Parentshouse opgeleverd, Alblasserdam: verkenning pand voor tijdelijke woningen, 

Zwijndrecht: contract voor tijdelijke huisvesting in sloopvoorraad, H-G: verkenning 

tijdelijke huisvesting in kantoren, crisiswoning gezinnen opgeleverd. 

12 tot 14 72 32

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

verkenningsfase. Papendrecht: mogelijke locatie bestaande woningvoorraad.



4 14 - 17 max 5 Gorinchem: verkent locaties. Overige gemeenten startend met verkenning

6 tot 10 Nog onbekend

Zwijndrecht: Verkenning Time-out afgerond, positief vervolg,  stappen nu nodig voor 

financiering

2 Nog onbekend

Projectgroep met Trivire en Leger des Heils is opgestart. Plan voor uitbreding Domus met 

2 tijdelijke units wordt uitgewerkt.  

16 25/10*

*Doorstart Sterrenburg 8 volwassenen met lichte problematiek Spuiweg (tijdelijk tot half 

2022). Sliedrecht: Timohuis: 2 plaatsen tbv tienermoeders opgeleverd, H-G: Woonvorm 

autistische jongeren 10 appartementen, vrml kantoor Fien-wonen, niet regionaal 

toegankelijk.


