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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-717960077 
DOS-2013-0007945

Onderwerp

Toezegging (PS 13-11 -2019) Daklozenproblematiek.

 
Advies

1 . Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over Daklozenproblematiek.  
2. Vast te stellen de tekst van de publiekssamenvatting over de brief aan Provinciale Staten

over Daklozenproblematiek. 

Besluit GS
Vastgesteld conform advies
 

Bijlagen
1 . brief aan Provinciale Staten over Daklozenproblematiek. 

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 17 december 2019 7 januari 2020
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1 Toelichting voor het College

 

Bij de bespreking op 13 november 2019 van de Begroting 2020 in Provinciale Staten is door de

PVV motie M893 ingediend. De motie is niet aangenomen. Toegezegd is dat Gedeputeerde

Staten in gesprek gaan om te bezien of er knelpunten moeten worden weggenomen voor het

oplossen van de daklozenproblematiek. Door de gedeputeerde is aangegeven dat wordt

nagegaan, of provinciale regelgeving- of beleid de realisatie van opvanglocaties voor daklozen

belemmert, op korte of lange termijn. 

 

Via een quickscan is dit nu nagegaan bij de Federatie Opvang en bij de gemeenten Den Haag en

Rotterdam. In de brief aan Provinciale Staten zijn de bevindingen weergegeven.

 

Opvang en begeleiding van dak- en thuislozen valt onder de wet maatschappelijke ondersteuning

(Wmo) en is daarmee een taak van de gemeente. Dak- en thuisloosheid is een aanhoudend en

hardnekkig probleem, wat niet enkel en alleen door de (centrum-)gemeenten kan worden

opgelost. Om die reden hebben de G4 hierover op 24 oktober jl. een brandbrief naar het Rijk

gestuurd om ook het Rijk op te roepen om een bijdrage te leveren in de aanpak van stijgende

dak- en thuisloosheid. In die brief is aandacht gevraagd voor méér woon- en opvangplekken en is

ook gevraagd om structureel extra financiering voor gemeenten om kwetsbare daklozen tijdig

passende ondersteuning te bieden. Het Rijk is door de G4 gevraagd om voor de taakuitoefening

van/door gemeenten de randvoorwaarden te (blijven) creëren. Blijvend aandachtspunt is vooral

dat er - snel - voldoende betaalbare huisvesting beschikbaar moet zijn, niet alleen in de centrum-

gemeenten, maar in regio’s en provincie. 

 

Financieel en fiscaal kader

 

Totaalbedrag, excl. BTW Niet van toepassing. 

Programma  Programma 3 Aantrekkelijk en

Concurrerend (3.5) 

Financiële risico’s Niet van toepassing. 

 

Juridisch kader

Niet van toepassing. 

Opvang en begeleiding van dak- en thuislozen valt onder de wet maatschappelijke ondersteuning

(Wmo) en is daarmee een taak van de gemeente.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

GS stelde eerder vast: 

- Antwoorden op Statenvragen 3564 (CDA) Toename aantal daklozen Zuid-Holland en 

 

- Antwoorden op Statenvragen 3550 (SP) Armoede onder Zuid-Hollandse huurders.  

Naar beide bentwoordingen wordt in deze brief aan Provinciale Staten verwezen. 
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3 Proces

Vervolg: 

- vanuit de Provincie wordt deelgenomen aan Versnellingskamers flexwonen in Zuid-

Hollandse gemeenten.  

- bij de vier Zuid-Hollandse pilotgemeenten (Den Haag, Rotterdam, Leiden en Dorrecht) in

het Rijks Actieprogramma Dak- en thuisloze jongeren 2020-2021 zal worden nagevraagd

of provinciale regelgeving knelt.  

 

4 Participatie

 

Bij de gemeenten Den Haag en Rotterdam en de Federatie Opvang is voor de quickscan navraag

gedaan.  

 

5 Communicatiestrategie

 Niet van toepassing. 

 


