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Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad gesteld door Wilma de Mooij
van de Fractie van Socialistische Partij Woerden
over Dak-en thuislozen

Beantwoording van de vragen:
1. Heeft Woerden ‘dak -en thuislozen’? Zo ja wat is het aantal? Welke leeftijdscategorie(en)? Is
bekend wat de oorzaken van de dak- en thuisloosheid zijn? Hoeveel inwoners worden er
opgevangen op tijdelijke opvangplaatsen of slaapplaatsen? Wat is hun perspectief?
Ja, Woerden heeft dak en thuisloze inwoners. Over het exacte aantal en de achtergronden van deze
inwoners is geen duidelijk antwoord te geven: niet iedereen is in beeld en de groep is divers. Het kan gaan
om inwoners die na een scheiding geen woning hebben of om inwoners die om andere uiteenlopende
redenen (schulden, relatieproblemen, familieproblemen, psychische problemen, overlast) geen thuis
hebben. Een deel van deze groep vindt zelf een (tijdelijke) oplossing voor hun situatie (verblijf bij iemand uit
het netwerk tot een woonplek is gevonden) en een deel van de inwoners heeft hier ondersteuning bij nodig.
Er is in Woerden geen nachtopvang waar dak- en thuislozen terecht kunnen om te overnachten,
voorzieningen voor daklozen zijn in Utrecht, die taken rondom maatschappelijke opvang als
centrumgemeente uitvoert. Omdat Utrecht niet registreert wat de herkomstgemeente is van mensen die
zich melden, weten we niet hoeveel Woerdense inwoners gebruik maken van deze voorzieningen.
Veelal melden inwoners die dakloos zijn of dreigen te raken, zich (uiteindelijk) bij Woerden Wijzer met een
ondersteuningsvraag. Met deze inwoner wordt dan gekeken wat de problemen zijn en welke oplossingen
mogelijk zijn. Huisvestingsvragen zijn over het algemeen lastig op te lossen: de woningmarkt is krap en
huisvesting is in beginsel eenieders eigen verantwoordelijkheid. Veelal moet voor onderdak in het eigen
netwerk worden gekeken. Lokaal kennen we de volgende beperkte (opvang)mogelijkheden:
 Tijdelijke woonruimte van Groen West voor maximaal een half jaar, zonder kinderen (direct via Groen
West, geen ondersteuningsvraag aan de orde)
 Bij hoge uitzondering kan een inwoner in aanmerking komen voor een urgentieverklaring als
woningzoekende, waarmee voorrang wordt verleend op de reguliere woningtoewijzing.
 Pit Stop: opgezet om inwoners een adres te bieden en daarmee de situatie te doorbreken dat inwoners
zonder adres geen uitkering kunnen aanvragen, daardoor geen huurwoning kunnen betalen. Bedoeld
voor inwoners die niet zelfredzaam genoeg zijn om zelf uit hun situatie te komen en professionele
ondersteuning nodig hebben om hun leven weer op de rit te krijgen. Bedoeld voor in principe een half
jaar. In Woerden zijn plekken voor alleenstaanden en voor moeders met kleine kinderen. Uitstroom
naar een reguliere woning is een knelpunt, waardoor inwoners mogelijk langer in deze voorziening
verblijven dan nodig.
2. Komt het voor dat er in Woerden structureel of incidenteel in de buitenlucht (banken, parken)
wordt overnacht door seizoenarbeiders of illegalen?
Nee, dit komt in Woerden niet structureel voor. Uiteraard kan het eens voorkomen dat er iemand in de
buitenlucht overnacht of plotseling op straat beland. Dit wordt snel gesignaleerd, het professionele netwerk
(o.a. team Er-op-af, van de gemeente) is goed georganiseerd.
3. Verwacht u dat het aantal dak- en thuislozen toe- of afneemt in de nabije toekomst?
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Verschillende factoren leiden tot de verwachting dat het aantal dak- en thuislozen in de nabije toekomst toe
zal nemen. Dit is een landelijke trend: het CBS berekende dat het aantal daklozen tussen 2009 en 2019 in
Nederland is verdubbeld. Hoewel de echte dakloosheidsproblematiek zich met name in de grote steden
afspeelt, zien we ook in Woerden het aantal ondersteuningsvragen waarin huisvesting een onderdeel
uitmaakt, toenemen. Dit heeft te maken met:
 Onvoldoende beschikbare woningen. Kwetsbare groepen vinden geen onderdak na een periode in
(jeugd)zorg, detentie, huisuitzetting of na een problematische scheiding. Als het sociale netwerk zwak
is, is geen andere oplossing mogelijk. Dit geldt ook voor jongeren die een woonplek nodig hebben door
een onhoudbare situatie thuis.
 Toename aantal kwetsbare inwoners door (onder andere):
o Toenemend aantal problematische scheidingen
o Toenemend aantal psychisch kwetsbare inwoners (afbouw GGZ bedden en Beschermd Wonen
plekken)
4. Verwacht u dat Woerden te maken krijgt met (een toename) aan illegalen?
Nee, de gemeente noch de politie ziet aanleiding om te verwachten dat het aantal illegalen in Woerden zal
toenemen.
5. Is u bekend of er in Woerden sprake is van bewindvoering? Zo ja, om hoeveel inwoners gaat
het?
Inwoners kunnen op verschillende manieren worden toegeleid naar bewindvoering. Er zijn verschillende
partijen in Woerden die bewindvoering kunnen uitvoeren en ook kan bewindvoering door een nietprofessional worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door iemand uit het sociale netwerk. Dit laatste is niet het
beschermingsbewind dat wordt opgelegd door de rechter, maar komt wel regelmatig voor. Bewind is door
de verschillende uitvoerders en de verschillende wegen erheen, een ruim begrip. We hebben daarom geen
zicht op het totaal aantal inwoners dat onder bewind staat.
Ferm Werk kent een regeling onder de bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering. Het gebruik
van deze regeling is de afgelopen jaren toegenomen, zoals te zien in onderstaande tabel. In juni 2019
maakten 107 Woerdense inwoners gebruik van deze regeling. Dit geeft een indicatie voor het aantal
inwoners dat onder bewind staat, maar zoals hierboven geschetst, het daadwerkelijk aantal inwoners dat
gebruik maakt van bewindvoering is vermoedelijk hoger.

Bron: FermWerk

6. Verwacht u een af- of toename van (potentieel) kwetsbare inwoners of mensen die een
bewindvoering hebben?
Er wordt een toename verwacht van het aantal inwoners met bewindvoering, in lijn met het langer thuis
wonen en toename van kwetsbare inwoners. Kwetsbare inwoners lopen meer risico om in financiële
problemen te komen, waardoor hulpverleners eerder inschatten dat (beschermings- of schulden-)
bewindvoering nodig is.
7. Wat is de prognose voor deze mensen.
Het doel van bewindvoering is het beschermen van personen die niet goed voor bezit/geldzaken kunnen
zorgen. Dit kan in verschillende vormen naar behoefte of omvang van de problemen (volledig, beperkt,
tijdelijk, afwezigheidsbewind).
Beschermingsbewind wordt uitgesproken door de rechtbank. De rechter heft ook het bewind weer op. Dat
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gebeurt pas op het moment dat de bewindvoerder aangeeft dat de inwoner in staat is zelf zorg te dragen
voor de financiële huishouding. De prognose is daarmee positief, het bewind wordt pas opgeheven door de
rechter na positief advies van professionals.
In de Wsnp (wet schuldsanering natuurlijke personen) krijgt iemand ook een bewindvoerder aangewezen.
Deze wordt door de rechter benoemd. De term bewindvoerder is verwarrend, want iemand die in de Wsnp
zit, staat niet onder bewind maar onder Wsnp-bewind. De Wsnp-bewindvoerder kijkt voornamelijk naar
hoeveel iemand in kan leggen voor schuldeiser en rekent persoonlijke omstandigheden niet mee. Een
normale bewindvoerder doet dat wel. Dit type bewind wordt bekostigd door de schuldeisers en deze
inwoners maken geen gebruik van de regeling onder de bijzondere bijstand voor de kosten van
bewindvoering.
8. Wat is de impact van dak- en thuislozen en andere kwetsbare inwoners op de Woerdense
samenleving?
De toename van kwetsbare inwoners heeft effect op de samenleving. Waar kwetsbare mensen voorheen
vaker bij elkaar in instellingen buiten de samenleving werden geplaatst, wordt nu naar inclusie gestreefd.
Kwetsbare inwoners moeten een plek krijgen in de wijken en buurten, het liefst niet geconcentreerd in de
kwetsbaardere wijken. Dit betekent voor de samenleving dat deze, meer dan voorheen, in aanraking komt
met kwetsbare inwoners. Inwoners die meer moeite hebben om deel te nemen aan de samenleving, gedrag
vertonen dat als overlast kan worden opgevat. Dat is merkbaar in wijken en buurten.
Ook heeft het effect op de aanspraak op maatschappelijke voorzieningen; het aantal inwoners dat gebruik
maakt van begeleiding neemt toe. Ook Groen West ziet het aantal kwetsbare huurders toenemen.
We volgen deze ontwikkelingen nauwgezet en reageren daar waar nodig pro actief. . Woerden Wijzer is
mede hierom casemanagement aan het ontwikkelen, waarbij we vroeg bij een inwoner betrokken raken,
volgen wat er gebeurt en een vinger aan de pols kunnen houden. Ook loopt een traject (“Weer Thuis”)
waarbij gemeente, Groen West en Kwintes met elkaar bekijken hoe we het best om kunnen gaan met het
huisvesten en begeleiden van kwetsbare inwoners.

Bijlagen:
De ingekomen brief met corsanummer: 19.087515
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Vragen ex art 42 RVO, dak - en thuislozen, d.d. 16 sept. 2019

De SP heeft de volgende vragen aan het college,
1. Heeft Woerden ‘dak -en thuislozen’? Zo ja wat is het aantal? Welke leeftijdscategorie(en)?
Is bekend wat de oorzaken van de dak- en thuisloosheid zijn? Hoeveel inwoners worden er
opgevangen op tijdelijke opvangplaatsen of slaapplaatsen? Wat is hun perspectief?
2. Komt het voor dat er in Woerden structureel of incidenteel in de buitenlucht (banken, parken)
wordt overnacht door seizoenarbeiders of illegalen?
3. Verwacht u dat het aantal dak- en thuislozen toe- of afneemt in de nabije toekomst?
4. Verwacht u dat Woerden te maken krijgt met (een toename) aan illegalen?
5. Is u bekend of er in Woerden sprake is van bewindvoering? Zo ja, om hoeveel inwoners gaat
het?
6. Verwacht u een af- of toename van (potentieel) kwetsbare inwoners of mensen die een
bewindvoering hebben?
7. Wat is de prognose voor deze mensen.
8. Wat is de impact van van dak- en thuislozen en andere kwetsbare inwoners op de Woerdense
samenleving?

