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Toelichting
Het aantal daklozen is de afgelopen jaren ‘schrikbarend’ toegenomen. Het Centraal
Bureau voor de Statistiek constateerde in tien jaar tijd een verdubbeling. 39.300
mensen hadden vorig jaar geen vaste woon- of verblijfplaats. Dit gaat niet alleen om
zwervers en verslaafden maar ook om gezinnen, jongeren en economische daklozen.
Eén van de problemen is de woningmarkt. Betaalbare huurwoningen zijn, tenzij
iemand jaren op een wachtlijst heeft gestaan of urgentie heeft, vrijwel niet
beschikbaar.
Staatssecretaris Blokhuis heeft recent aangegeven dat de toename van het aantal
dak- en thuislozen in toenemende mate veroorzaakt wordt door mensen die
economisch dakloos zijn. Dit zijn mensen die nog wel een baan hebben, maar er niet
in slagen om een plek op de woningmarkt te veroveren. De staatssecretaris heeft
toegezegd dit najaar met plannen te komen om meer plaatsen aan te bieden waar
daklozen onder begeleiding kunnen wonen en een nieuw leven opbouwen.
De CDA fractie ontvangt steeds meer zorgwekkende signalen en maakt zich zorgen
over de enorme toename van het aantal daklozen in Zuid-Holland. In het
coalitieakkoord is opgenomen “Voor ons gaat het in de politiek over mensen. We
staan midden in de samenleving en maken samen met alle betrokkenen Zuid Holland
beter. Elke dag”. Binnenkort staat de winter voor de deur…
1.

Is het college bekend met de daklozenproblematiek in Zuid-Holland?
Antwoord
Wij namen kennis van het bericht van het CBS dat het aantal daklozen in Nederland
sinds 2009 meer dan verdubbeld is en dat in 2018 circa 39.300 mensen tussen 18-65
jaar dakloos1 zijn.

1

Dit CBS-onderzoek richt zich op de populatie feitelijk daklozen. Dit zijn mensen die slapen in de open
lucht, in overdekte openbare ruimten, zoals portieken, fietsenstallingen, stations, winkelcentra of een
auto, of binnen slapen in passantenverblijven van de maatschappelijke opvang en eendaagse
noodopvang, of op niet-structurele basis bij vrienden, kennissen of familie, zonder vaste verblijfplaats.
Het gaat in dit bericht om daklozen die ingeschreven staan in een van de registraties die CBS gebruikt
voor dit onderzoek, of om daklozen die de kans hebben om in die registraties voor te komen. De
resultaten in dit onderzoek zijn exclusief de mensen die illegaal in Nederland verblijven én dakloos
zijn.
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2.

In het coalitieakkoord geeft u aan dat er gestuurd zal worden op passend
woningaanbod voor alle doelgroepen. Heeft u hierbij ook gedacht aan de doelgroep
daklozen in Zuid-Holland?
Antwoord
Opvang en begeleiding van dak- en thuislozen hoort tot het sociaal domein (Wmo) en
is daarmee een taak van gemeenten. Als provincie onderkennen we het probleem in
het sociaal domein, maar constateren ook dat wij geen positie meer hebben in het
veld van zorg/sociaal domein. In het coalitieakkoord geven wij aan dat wij oog willen
hebben voor een passend woningaanbod voor álle Zuid-Hollandse inwoners. Ook
daklozen horen daarbij, als inwoners die - in veel gevallen een zelfstandig – (t)huis
zoeken. Aansluitend aan onze verantwoordelijkheid en instrumenten kijken we bij het
woningaanbod naar zowel koop- als huur, naar lange termijn huur en tijdelijke huur
(Flexwonen). Extra aandacht krijgt onder andere de sociale huur.

3.

Kan het college aangeven hoeveel daklozen er zijn in Zuid-Holland? Zo, nee bent u
bereid dit te onderzoeken? Zo ja, wat is de oorzaak van de dakloosheid in ZuidHolland?
Antwoord
De aantallen daklozen zijn door het CBS niet uitgesplitst naar provincie beschikbaar.
Wij hebben geen beeld van de Zuid-Hollandse situatie, omdat wij geen geen positie
hebben in het sociaal domein.
In de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (TK
1578754-194956-DMO d.d. 17 september) staat dat dakloosheid niet één oorzaak
heeft, maar verschillende achtergronden en oorzaken kent. Veel daklozen delen wel
één kenmerk, namelijk dat zij zgn. ‘spoedzoekers’ zijn. Zie verder ons antwoord onder
vraag 4.

4.

De staatssecretaris heeft toegezegd dit najaar met plannen te komen om meer
plaatsen aan te bieden waar daklozen onder begeleiding kunnen wonen en een nieuw
leven opbouwen. Heeft er inmiddels contact plaatsgevonden tussen de provincie, het
Rijk en de gemeenten in Zuid-Holland? Zo ja, kunt u onze over de uitkomsten hiervan
informeren? Zo nee, bent u bereid om samen met de gemeenten en het Rijk in kaart
te brengen welke woningen er nodig zijn in Zuid-Holland voor de daklozen?
Antwoord
‘Spoedzoekers’ worden als doelgroep voor flexwonen onderscheiden in (niet limitatief)
elf verschillende groepen, waaronder ‘echtscheidingen en andere verbroken relaties’,
‘huisuitzettingen en gedwongen verkoop’, ‘zwerfjongeren (dak-en thuislozen)’, ‘exgedetineerden’en ‘uitstroom uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen.’
Flexwonen2 is een (altijd tijdelijke) oplossing als er anders (nog) geen woning is.
‘Wonen terwijl je wacht’, als alternatief voor slapen in ongewenste omstandigheden: bij
vrienden op de bank, veel te duur, te ver weg, op een vakantiepark, in de auto, of op
straat. Met flexwonen wordt gedoeld op een divers palet aan tijdelijke
woonoplossingen waarmee de huisvestingsmogelijkheden voor spoedzoekers
toenemen. Dat kan ook helpen voor daklozen die wel werk hebben maar vanwege de

2

Als andere doelgroepen worden in de Handreiking Flexwonen genoemd: Hbo-, wo- en mbostudenten, arbeidsmigranten, expats-/buitenlandse kenniswerkers, statushouders, tijdelijke
herhuisvesting door herstructurering.
2
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krapte op de woningmarkt en het huidige woningtekort om welke reden dan ook nog
geen voor hen betaalbare woning konden bemachtigen.
In Zuid-Holland hebben een gemeente en twee regio’s met ondersteuning van de
provincie in 2018 pilots voor flexwonen uitgevoerd. De resultaten zijn onderdeel
geworden van de (landelijke) Handreiking Flexwonen en Factsheets3, (januari 2019)
gemaakt in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De Handreiking helpt om de vraag
naar en de mogelijkheden voor flexwonen in beeld te krijgen en zelf lokaal aan de slag
te gaan.
Wij faciliteren Zuid-Hollandse regio’s en gemeenten via onze gesprekken rondom
regionale woonvisies om ook flexwonen-projecten te realiseren en stimuleren dit onder
andere door het provinciale experiment flexwoningen, waarbij plannen met
‘flexwoningen’ boven op de regionale programmaruimte mogen komen.
Flexwonen is ook een van de onderwerpen van de Woondeal Zuidelijke Randstad (juli
2019). De minister van BZK heeft medio september jl. aangekondigd dat er een
vrijstelling – van de verhuurderheffing - komt voor de bouw van flexwoningen, zodat
snel extra woningen worden gerealiseerd waarmee diverse groepen geholpen zijn,
waaronder dak-en thuislozen.
Naast flexwonen, dat tijdelijk mede de groep (economisch) daklozen kan helpen,
zetten wij ook acties in op het door gemeenten, corporaties/marktpartijen realiseren
van voldoende betaalbare woningen. Kortheidshalve verwijzen wij u naar de
beantwoording van Statenvragen nr. 3550 (SP) ‘Armoede onder Zuid-Hollandse
huurders’ voor een toelichting op onze acties en inzet hierop.
Verder is staatssecretaris Blokhuis een proef gestart vanuit het ‘’Actieprogramma Daken Thuisloze jongeren 2019 – 2021’’ om betere hulp aan dakloze jongeren te kunnen
bieden. Voor deze proef zijn pilotgemeenten geslecteerd, waaronder vier gemeenten
in Zuid-Holland, te weten Den Haag, Rotterdam, Leiden en Dordrecht.
Den Haag, 12 november 2019
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,
drs. H.M.M. Koek
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drs. J. Smit

https://flexwonen.nl/handreiking-aan-de-slag-met-flexwonen/ en

https://www.platform31 .nl/nieuws/aan-de-slag-met-flexwonen
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