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Aan  College van Burgemeester en Wethouders 
 Gemeente Almere 
 
 
 
Betreft Advies Adviesraad Sociaal Domein ten aanzien van tweede wijziging huisvestingsverordening 
Datum 25 november 2021 
 
 
 
Geacht College, 
 
Het College heeft op 16 november jl. advies gevraagd over de tweede wijziging van de 
Huisvestingsverordening Almere 2019. 
 
Dit advies gaat alleen in op het vergroten van de uitstroom uit de 24-uurs instellingen (en verminderen van 
de instroom). 
 
De Adviesraad Sociaal Domein Almere staat positief tegenover de wijziging in de Huisvestingsverordening 
omdat zij onderschrijft dat hiermee de uitstroom uit de 24-uurs voorzieningen wordt bevorderd. 
 
De wijzigingen in de Huisvestingsverordening zoals voorgesteld aan de gemeenteraad ziet de Adviesraad als 
een goede aanpassing die de basis verstevigt om tot uitvoering te komen van de Bestuursopdracht Wonen 
& Zorg van de gemeente Almere. 
 
Met deze wijziging wordt ook voldaan aan de wens dat er voor iedereen een plek om zelfstandig te wonen 
moet zijn en met name bij de doelgroepen die gebruik maken van de 24-uurs voorziening zal dit van 
positieve invloed zijn op het herstel en terugkeer in de samenleving. Ook kan het voorkomen dat er sprake 
zal zijn van een terugval. 
 
Het voorstel om 250 i.p.v. 100 woningen per jaar beschikbaar te stellen vindt de Adviesraad een goed 
uitgangspunt. Enerzijds omdat dit de doorstroming bevordert, anderzijds dat er een concreet aantal wordt 
genoemd. 
 
Daarnaast heeft de Adviesraad met grote belangstelling kennis genomen van de ‘Woonzorgprogrammering 
en Implementatie’ en de ‘Tussenrapportage wonen & Zorg’. Hiervoor is door het college een ongevraagd 
advies gevraagd die wij u zo spoedig mogelijk zullen doen toekomen. Wij zullen hiermee inhoudelijk dieper 
ingaan op de het hele gebied van Wonen & Zorg, omdat dit gaat om de uitwerking de totale 
bestuursopdracht Wonen & Zorg. 
 
Met vriendelijke groet, 
Theo Kruisinga, voorzitter (ad interim)
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