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Dak- en thuisloosheid
Geachte Statenleden,

De Statencommissie Ruimte Wonen Economie sprak op 11 maart jl. over daklozenproblematiek
(brief PZH-2019-717960077). Ik heb daarbij toegezegd om het onderwerp daklozenproblematiek
op de agenda te zetten van het regio-overleg wonen en bij het Rijk cijfers op te vragen met
betrekking tot het aantal daklozen in de provincie. Hierbij informeer ik u daarover.
Vooraf: Rijksbeleid en financiële impuls
Op 3 juni jl. maakten de staatssecretarissen van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS),
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) gezamenlijk de brede1 aanpak van dak- en thuisloosheid ‘Een (t)huis
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een toekomst’ van het Rijk bekend. Daarmee willen zij gemeenten extra ondersteunen op het
gebied van preventie, vernieuwing van de opvang en wonen met begeleiding. Naast het
terugdringen van dak- en thuisloosheid is de centrale doelstelling om 10.000 extra woonplekken
met passende begeleiding te realiseren. Het gaat hierbij om een optelsom van extra tijdelijke en
permanente woonplekken door middel van woningdelen, Flexwonen, afspraken met
woningcorporaties, inzet van leegstaand (maatschappelijk) vastgoed of nieuwbouw.
Voor deze doelstelling is een financiële impuls van 200 miljoen (meicirculaire 2020
gemeentefonds; decentralisatie uitkering) aan gemeenten beschikbaar gesteld voor de aanpak
van dak- en thuisloosheid. Zuid-Holland kent acht centrumgemeenten (met daarbij horend
zogenoemde regiogemeenten) maatschappelijke opvang2. De centrumgemeenten Dordrecht,

het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto’s is beperkt.

1

De ministeries VWS, BZK, SZW, VNG, centrumgemeenten, woningcorporaties, cliëntenorganisaties,
zorgaanbieders en wetenschappers werkten gezamenlijk aan dit plan.
2

Delft, Den Haag, Dordrecht, Gouda, Leiden, Nissewaard, Rotterdam, Vlaardingen.
Centrumgemeente maatschappelijke opvang & beschermd wonen: Voor de taken maatschappelijke opvang en
beschermd wonen zijn er 43 centrumgemeenten. Elk centrumgemeentegebied bestaat uit een centrumgemeente en
meerdere regiogemeenten. De Wmo 2015 kent formeel gezien geen onderscheid tussen centrumgemeenten en
regiogemeenten. Alle gemeenten zijn op grond van artikel 1.2.1 verantwoordelijk voor opvang en beschermd
wonen. Artikel 2.6.1 verplicht colleges echter met elkaar samen te werken, indien dat voor een doeltreffende en
doelmatige uitvoering van deze wet aangewezen is. Voor opvang en beschermd wonen is tussen Rijk en de VNG
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Den Haag, Rotterdam en Leiden ontvangen in de 2e helft van 2020 op basis van hun ingediende
plannen van aanpak hiervan totaal ruim 40 miljoen (over totaal 2 jaar). De overige
centrumgemeenten (in Zuid-Holland: Delft, Gouda, Nissewaard en Vlaardingen) dienden dit jaar
nog geen plan in en kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in 2021 uit het resterende
budget voor overige centrumgemeenten.
Naast deze financiële impuls voor centrumgemeenten ondersteunt het Rijk ook alle
regiogemeenten met een uniforme bijdrage. Dit omdat de betrokkenheid van regiogemeenten aan
de gezamenlijke regionale opgave onmisbaar is. Zij ontvangen 2 jaar (2020-2021) per gemeente
in totaal een (uniforme) bijdrage van ca. 50.000 euro. In lijn met de regionale taken en
verantwoordelijkheden van centrumgemeenten verdient het, schrijft het Rijk, aanbeveling dat
centrumgemeenten en regiogemeenten hierover in gesprek gaan.
Aantallen
Navraag bij het ministerie van VWS naar de aantallen voor Zuid-Holland levert het beeld dat er in
Zuid-Holland ongeveer 9.000 dak- en thuisloze mensen zijn. Dit aantal is het totaal van de door
het ministerie van VWS geïnventariseerde schattingen van de 8 Zuid-Hollandse
centrumgemeenten maatschappelijke opvang rondom het aantal dak- en thuislozen in hun regio.
De staatssecretarissen van VWS en SZW en de minister van BZK geven aan dat landelijk de 43
centrumgemeenten maatschappelijke opvang inschatten dat zij totaal ongeveer 20.000 - 25.000
dak- en thuisloze mensen in hun regio’s in beeld hebben. De ministeries geven aan dat de
kwaliteit en de wijze van registeren van het aantal dak- en thuisloze mensen op dit moment sterk
verschilt per centrumgemeente. Ook de gehanteerde definitie van dak- en thuisloosheid verschilt.
Doel van het Rijk is om de opgave volgens eenduidige definities kwantitatief en kwalitatief in
samenwerking met gemeenten te (gaan) monitoren.
Op dit moment geldt dat de centrumgemeenten de ingeschatte zorg- en woonbehoeften beperkt
en op verschillende manieren in kaart kunnen brengen.
Terugkoppeling gesprek Portefeuillehoudersoverleg (POHO) Wonen
Op 9 juli jl. sprak ik met de leden van het Portefeuillehouderoverleg (POHO) Wonen en
verstedelijking over dak- en thuislozenproblematiek. De leden van het POHO zijn de voorzitters
van de overleggen tussen wethouders wonen van gemeenten in de woon(visie)regio’s, aangevuld
met de wethouders wonen van Rotterdam en Den Haag. In de bespreking in het POHO Wonen
kwam naar voren dat:
• De centrumgemeenten/regio’s maatschappelijke opvang het gesprek over de aanpak,
beter inzicht in de opgave(n) en de uitdaging om te komen tot getalsmatige afspraken
over extra woonplekken en opvang voor dak- en thuislozen oppakken in hun reguliere
(sub)regionale overleggen in de woonregio, met uitzondering van vooralsnog het
•

Samenwerkingsverband wonen Rotterdam;
De indeling en schaal van regio’s een complicerende factor kan vormen. Zuid-Holland
kent 8 regio’s waarin gemeenten bestuurlijk met elkaar samenwerken op het beleidsveld

afgesproken dat voorlopig met centrumgemeenten zal worden gewerkt (Dit is een voortzetting van de praktijk zoals
die voor opvang al langer gangbaar was). De centrumgemeenten hebben hierbij een regierol en ontvangen ook
financiële middelen van het Rijk.
https://www.regioatlas.nl/indelingen/indelingen_indeling/t/centrumgemeente_maatschappelijke_opvang_beschermd
_wonen

2/3

Ons kenmerk

PZH-2020-751507514

wonen, de woon(visie)regio’s. In Zuid-Holland functioneren ook 8 centrumgemeenten/
regio’s maatschappelijke opvang. Deze indelingen vallen niet samen;
•
•
•

Ondersteuning bij het gesprek over samenwerking voor de opgave (zoals over aantallen,
locaties) wenselijk kan zijn, evenals het delen van goede voorbeelden;
Flexwonen uitdrukkelijk een onderdeel vormt van de oplossing, waarbij o.a. locaties,
exploitatietermijnen en financiën puzzelstukken vormen;
Maatschappelijk draagvlak aandachtspunt is. Weerstand kan ontstaan bij reguliere
woningzoekenden over voorrang voor de toenemende aantallen te huisvesten
doelgroepen bij woonruimteverdeling. Ook kunnen er zorgen zijn over onvoldoende
begeleiding van de te huisvesten doelgroepen en gevolgen daarvan op de leefbaarheid
in buurten.

Belangrijk is om als provincie onverminderd te blijven inzetten op het vergroten van de
hoeveelheid betaalbare en sociale woningen. Naast de inzet daarvoor wordt naar aanleiding van
dit overleg een aantal acties in gang gezet. Er wordt (ambtelijk) in gesprek gegaan met de
(woon)regio’s over de eventuele ondersteuningsvraag. Ook zal besproken worden op welke wijze
tegemoet kan worden gekomen aan de wens om goede voorbeelden met elkaar te kunnen delen.
Mogelijk kunnen wij daarin ook een rol spelen, zoals de provincie ook inzet op kennisdeling in de
vorm van een publicatie met goede voorbeelden rond het vergroten van de hoeveelheid
betaalbare en sociale woningen bij de gemeenten.

Hoogachtend,

drs. ir. A.L. (Anne) Koning
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