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ONDERWERP BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

betreffende dak- en thuislozen in de provincie 

Geachte mevrouw De Jong, 

Hierbij ontvangt u de antwoorden op uw vragen over dak- en thuislozen in de provincie Utrecht. Wij delen uw zorg 
over het grote en toenemende aantal dak- en thuislozen in de provincie Utrecht. Het betreft hier een weerbarstig 
probleem waarbij samenwerking tussen overheden en corporaties van groot belang is om tot een oplossing te 
komen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor maatschappelijke opvang. Hier vallen ook de dak- en thuislozen 
onder. De gemeente regelt deze opvang via de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo). 

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? 

Antwoord: 
Nee, dit hebben wij niet inzichtelijk. Primair ligt dit bij de gemeenten. Het gaat hier om een doelgroep die 
moeilijk in kaart te brengen is en waar de cijfers vaak ook op meerdere manieren geïnterpreteerd 
kunnen worden. De cijfers over dak- en thuislozen die beschikbaar zijn, zijn niet op provinciaal niveau 
beschikbaar. Het CBS levert jaarlijks een schatting van het aantal daklozen naar o.a. geslacht, leeftijd en 
niet westerse achtergrond. Daarnaast worden de G4-gemeenten afgezet tegen over de overige 
gemeenten. Het CBS hanteert een beperkte definitie van dakloosheid. Zij schat het aantal mensen die 
slapen in de openlucht, in overdekte openbare ruimten, of binnen slapen in passantenverblijven van de 
maatschappelijke opvang en eendaagse noodopvang, of op niet structurele basis bij vrienden, kennissen 
of familie, zonder vaste verblijfplaats. Het CBS kijkt niet naar mensen die illegaal in Nederland verblijven 
én dakloos zijn. 
Wat we weten vanuit de contacten met de centrumgemeenten Utrecht en Amersfoort is dat deze 
gemeenten een regiofunctie vervullen voor de opvang van dak- en thuislozen. Het is lastig om concrete 
cijfers weer te geven aangezien het een diverse groep is die niet makkelijk als één geheel te benaderen 
is. Het kan hier gaan om mensen die langdurig gebruik maken van de opvang en in een traject zitten, 
maar er zijn ook mensen die maar kortdurend gebruik maken van de opvang. 
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De centrumgemeente Utrecht heeft 218 bedden beschikbaar en in de winter nog eens 45 bedden extra. 
Utrecht biedt gemiddeld iedere dag 230 daklozen een plek in de opvang, maar er is nog een veelvoud 
aan daklozen dat op straat zwerft of tijdelijk bij vrienden of kennissen huist. In de centrumgemeente 
Amersfoort zijn er 73 bedden beschikbaar. In Amersfoort hebben voor het hele jaar (2019) 250 mensen 
zich gemeld voor opvang. 

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? 

Antwoord: 
Nee, wij hebben dit niet in beeld en zien dit ook meer als een taak die primair bij de gemeente ligt. Het 
betreft een zeer gedifferentieerde groep die moeilijk in kaart is te brengen. Wij maken ons wel zorgen om 
de signalen van de G4 gemeenten en de opvanginstellingen dat deze groep jaarlijks in aantal toeneemt. 
Dat zal immers dan ook in de provincie Utrecht zo zijn. 

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? 

Antwoord: 
Ja, wij onderschrijven dit. In artikel 22 van de Grondwet staat immers dat bevordering van voldoende 
woongelegenheid voorwerp van zorg van de overheid is. 

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? 

Antwoord: 
Ja, in ons Coalitieakkoord staat dat wij samen met gemeenten en andere partners streven naar 50% 
betaalbare woningen bij nieuwbouw. Dat zal ruimte voor deze doelgroep kunnen bieden. Daarbij hebben 
wij als college de intentie om bij het proces van regionale programmering de behoefte van diverse 
doelgroepen zo goed mogelijk in kaart te brengen. In dit proces trekken wij nauw samen op met de 
gemeenten. Het met voorrang toewijzen van woningen aan kwetsbare groepen kan de gemeente 
opnemen in de huisvestingsverordening. In onze contacten met de gemeente zullen wij dat onder de 
aandacht brengen. 

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? 

Antwoord: 
Wij zijn bereid samen met gemeenten en corporaties om initiatieven op het gebied van flexwonen 
(tijdelijk en aanpasbaar) te ondersteunen. Wij moeten hier nog inhoudelijk vorm aan geven. Dit zullen we 
in samenwerking met gemeenten en corporaties doen. Het Rijk heeft onlangs middelen beschikbaar 
gesteld aan provincies om het Flexwonen nog verder te stimuleren. Het gaat hier om een bedrag van € 
250.000 per provincie. Het uitvoeringsprogramma binnenstedelijke ontwikkeling ondersteunt, faciliteert 
en stimuleert gemeenten (en andere stakeholders) bij het aanpakken van diverse problematiek op de 
woningmarkt. 

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? 

PROVINCIE-UTRECHT.NL 2 17766 



PROVINCIE:: UTRECHT 

Antwoord: 
Wij vinden op dit moment het opkopen van verpauperde vakantieparken geen duurzame oplossing voor 
het huisvestingsprobleem van dak- en thuislozen. We hebben van gemeenten ook nog geen directe 
signalen ontvangen dat behoefte zou bestaan aan een dergelijke inzet van de provincie. Wel zullen wij 
hier rondom de uitwerking van het thema flexwonen ook aandacht aan besteden. Wat betreft de 
problematiek op vakantieparken is het goed om te weten dat er momenteel een vitaliteitsscan 
vakantieparken wordt uitgevoerd. Deze zal in de eerste helft 2020 gereed zijn. 

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? 

Antwoord: 
Er zijn diverse voorbeelden van 'magic-mix'-projecten in de provincie Utrecht, zoals de Uitkijkwoningen 
(Houten), de Saffier (Utrecht), place2BU (Utrecht) en Majella wonen (Utrecht). Op dit moment loopt er 
een project in Nieuwegein. In het voormalig meandergebouw worden ongeveer 250 zelfstandige en 
betaalbare sociale huurwoningen gerealiseerd. Bijzonder is de mix aan bewoners, o.a. jongeren, overige 
starters/ spoedzoekers, uitstromers zorq en statushouders. Wij zijn voorstander van verdere ontwikkeling 
van dergelijke projecten en zullen dit in onze contacten met gemeenten en corporaties ook aankaarten. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
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