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ONDERWERP Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO aan 
het College van GS, gesteld door 
mevrouw Marijke de Jong van de fractie 
GroenLinks betreffende dak -en 
thuislozen in de provincie (d.d. 25-11-
2019). 
 

Geacht college van Gedeputeerde Staten, 
 
Toelichting: 
Hoewel de economie floreert, was het aantal daklozen nog nooit zo hoog in Nederland. Uit cijfers van het 
CBS blijkt dat het aantal daklozen in tien jaar tijd (van 2009 tot 2019) meer dan verdubbeld is, van 17.800 naar 
39.300. In Nederland zijn 12.600 jongeren dakloos. Het gaat hierbij om feitelijk daklozen: mensen die in de 
openlucht slapen, in openbare ruimten zoals portieken en stations, binnen de maatschappelijke opvang of 
noodopvang verblijven of mensen die -niet structureel- bij vrienden of familie slapen. Het College voor de 
Rechten van de Mens is bezorgd over dak- en thuisloosheid in Nederland en noemt het ‘een groeiend 
mensenrechtelijk probleem’. 
 
Een veel grotere groep is niet in beeld. Het gaat om mensen die bijvoorbeeld na een scheiding, verlies van 
baan of door schulden dakloos zijn. Het zijn mensen die noodgedwongen in auto’s verblijven, op 
vakantieparken, in tuinhuisjes of illegale pensions. Zij worden aangeduid als ‘zelfredzame daklozen’ of 
‘economisch daklozen’, maar in de praktijk hebben ze geen officieel legaal dak boven hun hoofd. 
 
De gemeente Utrecht heeft in G4 verband op 25 oktober in een brief aan het Kabinet de noodklok geluid. In de 
brief wordt gewezen op de diverse vormen van dakloosheid. Er is sprake van een verzwaring van de 
problematiek bij de complexe doelgroep die naast huisvesting intensieve begeleiding nodig heet. In de brief 
wordt ook gewezen op de grotere groep die niet op eigen kracht in staat is om op de krappe woningmarkt 
huisvesting te vinden. Utrechtse voorzieningen voor (nood)opvang puilen uit en moeten regelmatig “nee” 
verkopen. 
 
De VNG geeft aan dat dak- en thuisloosheid ook in kleinere gemeenten een groeiend probleem is. Afgelopen 
week werd zowel in het AD/UN (19 november 2019) als NRC (22 november 2019) melding gemaakt van een 
controleactie door gemeente, politie, en ander overheidsdiensten in het vakantiepark van de gemeente 
Heuvelrug waar permanente bewoning aan de orde is. GroenLinks maakt zich zorgen over het woonperspectief 
van de mensen daar die behoren tot de hierboven geschetste groep die niet op eigen kracht huisvesting kan 
vinden. En GroenLinks maakt zich zorgen over een verdere toename van het aantal dak- en thuislozen. 
 
Naar aanleiding van het bovenstaande hebben wij de volgende vragen aan het college van gedeputeerde 
Staten: 
 

1. Heeft uw college inzicht in het totaal aantal dak- en thuislozen in de provincie Utrecht dat overnacht in 
de openlucht of in de (nood)opvang? Zo ja, om hoeveel dak- en thuislozen gaat het? 
 

2. Heeft uw college een beeld van hoeveel mensen in de provincie Utrecht moeten kiezen voor illegale en 
informele woonoplossingen, omdat zij tussen wal en schip vallen? Zo ja, hoe ziet dit beeld eruit? Zo 
niet, is uw college bereid dit alsnog inzichtelijk te maken?   
 

3. Bent u het met GroenLinks eens dat wonen een mensenrecht is? En dat dak- en thuisloosheid 
daarmee een mensenrechtelijk probleem is? Zo nee, waarom niet? 
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4. Bent u het eens met de stelling dat het bouwen van meer betaalbare woningen op de lange termijn 
bijdraagt aan een oplossing? Bent u bereid te bevorderen dat een voldoende substantieel deel van de 
nieuwbouwwoningen, en door transformatie ontstane woningen, wordt bestemd voor deze groep? Zo 
ja, hoe bent u voornemens om dit te doen? Zo nee, waarom niet?  
 

5. Welke mogelijkheden ziet uw college om, in samenwerking met gemeenten, een oplossing te bieden 
voor de korte termijn huisvestingsproblemen van de groep mensen die nu in een auto, op 
vakantieparken, in tuinhuisjes of in illegale pensions verblijven?  
 

6. Is een samenwerkingsverband met gemeenten om de problematiek van vakantieparken aan te pakken 
(zoals bijvoorbeeld de publiek-private ontwikkelmaatschappij waartoe de provincie Gelderland samen 
met gemeenten het initiatief heeft genomen) een mogelijkheid die u overweegt? Zo nee, waarom niet? 
 

7. Welke projecten lopen er op dit moment in de provincie Utrecht als het gaat om flexibele woonvormen, 
ook wel bekend als de ‘magic-mix’-projecten? Ziet uw college mogelijkheden om deze projecten, in 
samenwerking met gemeenten, actief te stimuleren? 

 
 
Namens de GroenLinks fractie provincie Utrecht en hoogachtend, 

 

M. de Jong 


