24 november 2019
Onderwerp: ongevraagd advies ten aanzien van huisvesting van dak- en thuislozen.
Geacht college van Burgemeester en Wethouders,
Een aantal leden van de adviesraad heeft te maken met de problemen van dak- en thuislozen. In dit
ongevraagde advies willen we ingaan op deze problematiek en u een aantal suggesties doen ter
verlichting van deze problemen.
Achtergronden
Het aantal inwoners dat geen eigen woon adres (meer) heeft neemt toe en daarmee de druk op de
voorzieningen die voor opvang van deze mensen zouden kunnen zorgen. Oorzaken van dakloosheid
kunnen zijn:
- Echtscheiding waarbij vaak de mannelijke partner op straat komt te staan
- Huiselijk geweld dat er vaak toe leidt dat de vrouw, soms met de kinderen, zich genoodzaakt
ziet de woning te verlaten
- Het bereiken van de 18 jarige leeftijd. 18 jarigen die geen werk hebben of scholing volgen
worden soms als last gezien en wel in het geval het langer thuis blijven wonen, leidt tot
verlaging van uitkering en toeslagen
- Problemen als verslaving en schulden die leiden tot huisuitzetting
Daarnaast zijn er veel jongeren die langer thuis blijven wonen dan ze zelf zouden willen maar die
gelet op de lange wachttijden geen zelfstandige huisvesting kunnen krijgen.
Opvangvoorzieningen zijn vaak vol, wat er toe leidt dat inwoners zich soms genoodzaakt zien om in
hun auto te slapen of om, voor overnachting, een telkens wisselend beroep te doen op familie en
vrienden. Ook ziet de gemeente zich soms, bij zeer schrijnende gevallen, genoodzaakt dure tijdelijke
oplossingen te financieren als het huren van hotelkamers of vakantiewoningen.
Wij hebben sterk de indruk dat afstemming over, al dan niet tijdelijke, oplossingen voor deze
daklozen tussen de gemeente Hellevoetsluis en de voor deze problematiek verantwoordelijke
centrumgemeente Nissewaard te wensen overlaat en dat daardoor dakloos geworden inwoners van
Hellevoetsluis in de knel komen. Hoe het ook zij, wij denken dat het belangrijk en beter is dat
oplossingen voor dakloosheid in de eigen gemeente gevonden worden, zodat betrokkenen hun eigen
netwerk kunnen blijven benutten en de lokale hulpverleners optimaal ingezet kunnen (blijven)
worden. Huisvesting in eigen omgeving zorgt ook voor rust wat een basis is voor oplossing van
andere problemen.
Advies
De volgende voorzieningen en regelingen zouden een bijdrage kunnen leveren ter verlichting van
deze problemen:
-

-

Een aantal woningen, in overleg met Maasdelta en andere woningbouwverenigingen,
inrichten als doorstroomwoningen voor tijdelijke opvang en voor het bieden van hulp gericht
op oplossen van (financiële) problemen en op uiteindelijk zelfstandig wonen en
zelfredzaamheid
Wooneenheden in leegstaande verzorgingshuizen benutten voor tijdelijke huisvesting.
Leegstaande panden, zo nodig in overleg met commerciële partijen, ombouwen naar
wooneenheden geschikt voor tijdelijke huisvesting.

-

Oprichten van zogenaamde tiny houses (zeer kleine woningen met basisvoorzieningen) en
die beschikbaar maken voor tijdelijke huisvesting.
Met kerkelijke organisaties overleggen of zij een bijdrage kunnen leveren op het gebied van
tijdelijke huisvesting.
Inwoners de mogelijkheid geven om een leegstaande kamer beschikbaar te stellen voor
tijdelijke opvang en hen daarvoor een kleine vergoeding te geven. Dit zou ook kunnen gelden
voor inwoners met een participatiewet uitkering zo lang de vergoeding die van het niveau
van een vrijwilligers vergoeding niet overstijgt.

Gaarne vernemen wij uw reactie op dit advies.
Met vriendelijke groet.
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