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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2020-757785963 

DOS-2020-0008799

Onderwerp

GS-brief dak- en thuislozen voor cie RWE 25-11-2020

Advies

1. Vast te stellen de aan de Provinciale Staten te verzenden brief over dak- en thuislozen ten

behoeve van de Statencommissie RWE van 25 november 2020.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de aan Provinciale Staten te verzenden brief over

dak- en thuislozen ten behoeve van de Statencommissie RWE van 25 november 2020.

Besluit GS

Vastgesteld machtiging voor de portefeuillehouder om: 
-na te gaan of ook Gouda al gereageerd heeft en dit, zo nodig, aan te passen in de brief aan
Provinciale Staten;
- een zin toe te voegen dat het de taak van de Provincie is om zich te richten op het aantal te
realiseren woningen en het type woningen..

Bijlagen

1. Brief Dak- en thuislozen (Statencommissie RWE 25 november 2020) 

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 10 november 2020 10 november 2020
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1 Toelichting voor het College

 

In eerdere stukken over het onderwerp Dak- en thuislozen gaven wij aan dat wij als provincie

onverminderd blijven inzetten op het vergroten van de hoeveelheid sociale en betaalbare

woningen en is aangegeven welke bijdrage flexwonen kan hebben voor diverse doelgroepen,

waaronder dak- en thuislozen kan hebben. 

In de bijgaande brief aan Provinciale Staten wordt aangegeven dat wij om het aantal dak- en

thuislozen te verminderen en verdere toename te helpen voorkomen, actie inzetten op het

versneld oppakken van flexwonen om onderdak te kunnen bieden aan een brede doelgroep,

waaronder dak- en thuislozen. In dat kader zullen wij gemeenten extra attenderen op de

mogelijkheden die wij hebben om hen te helpen om projecten flexwonen, maar ook projecten

reguliere sociale en betaalbare woningbouw, te realiseren. 

Daarnaast wijzen wij gemeenten in dit verband op de inzet van de Vliegende Brigade, waarmee

gemeenten expertise in huis kunnen halen om onder andere versneld projecten flexwonen te

kunnen realiseren. 

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag exclusief BTW : € 0,00

Programma  : Programma 6 - Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s. 

Bij inzet van de Vliegende Brigade wordt 75% (was: 50%) van de kosten voor die inzet gedragen

door de provincie. Deze verruiming van de bijdrage vanuit de provincie is ingezet bij de

coronamaatregelen in het voorjaar van 2020. Om de woningbouw te blijven aanjagen, is in de

begroting 2021 de inzet van de Vliegende Brigade waarbij 75% van de kosten worden gedekt uit de

provinciale begroting gecontinueerd. 

Voor een programma Flexwonen zijn in de begroting 2021 middelen opgenomen. 

Juridisch kader 

Niet van toepassing. 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Eerder zijn de volgende stukken over het onderwerp dak- en thuislozen door GS aan Provinciale

Staten aangeboden: Beantwoording Statenvragen 3564 - oktober 2019; GS-brief PZH 2019-

717960077 d.d. 19 december 2019 en GS-brief PZH-2020-751507514 d.d. 4 september 2020.

In deze eerdere stukken gaven wij aan dat wij als provincie onverminderd blijven inzetten op het

vergroten van de hoeveelheid sociale en betaalbare woningen, en is aangegeven welke bijdrage

flexwonen kan hebben voor diverse doelgroepen, waaronder dak- en thuislozen kan hebben. 

 

3 Proces

 

In de Statencommissie Ruimte Wonen & Economie (RWE) op 28 oktober jl. is besloten om het

onderwerp dak- en thuisloosheid voor de eerstkomende overlegvergadering van 25 november

2020 te agenderen. Dit agenderingsverzoek volgt op beantwoording van een vraag van de heer

Lutmers (Forum voor Democratie) naar aanleiding van de GS-brief over Dak- en thuisloosheid
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van 4 september 2020 (PZH-2020-751507514), die in de Statencommissie RWE van 30

september jl. voor kennisgeving is aangenomen. 

In de Statencommissie RWE van 28 oktober jl. is verzocht om een notitie aan te leveren die als

basis kan dienen voor de bespreking. Gevraagd is of Gedeputeerde Staten (GS) zicht hebben op

de vervroegde winterregeling bij gemeenten en of deze versneld kan worden, ook met het oog op

de coronacrisis. Ook is daarbij aan GS gevraagd inzicht te geven in de bredere context van dit

probleem. Met de bijgaande brief wordt aan dit verzoek voldaan.

 

4 Participatie

 Niet van toepassing 

 

5 Communicatiestrategie

 Niet van toepassing. 

 


