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Aanleiding 

In de Drechtsteden en Alblasserwaard maken de woningcorporaties, sociaal 

wijkteams, sociale diensten, de Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland 

Zuid en de gemeenten regionale samenwerkingsafspraken met elkaar over 

de preventie van huisuitzettingen (PHU). In de Drechtsteden waren hierover 

al regionale afspraken. De nieuwe afspraken gaan lopen van 2022-2025 en 

daarbij haken de partijen in de Alblasserwaard aan. Gegevensbescherming 

vormt een belangrijk onderdeel in deze afspraken. In deze memo staat 

daarover meer informatie met ook een vraag aan de Wmo-adviesraden om 

hun zorgen, vragen en opmerkingen hierover te delen. Het concept van 

deze afspraken is bijgevoegd als Bijlage 1, een eerder hierover opgestelde 

memo voor de Wmo-adviesraden d.d. 17 november 2021 als Bijlage 2. 

 

Gegevensbescherming in het kader van preventie huisuitzettingen 

 

Grondslag 

Bij preventie huisuitzettingen worden gegevens gedeeld van betrokkenen 

om te voorkomen dat zij door achterstallige huurbetalingen op straat komen 

te staan dan wel door onderliggende problemen sprake is van herhaling of 

voortduring van de betalingsachterstanden met alle risico's van dien. De 

grondslag voor deze gegevensdeling is tweeledig: 

1) AVG: Grondslag in de AVG vinden we in Artikel 6, lid 1 e: 

"De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van 

algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening 

van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is 

opgedragen." 

2) Wmo: PHU valt onder bemoeizorg. Grondslag in de Wmo voor 

bemoeizorg vinden we in artikel 1.2.1, lid a van de Wmo 20151: 

"Een ingezetene van Nederland komt overeenkomstig de bepalingen 

van deze wet in aanmerking voor een maatwerkvoorziening, 

bestaande uit: 

a. door het college van de gemeente waarvan hij ingezetene is, te 

verstrekken ondersteuning van zijn zelfredzaamheid en participatie, 

                                                 
1 https://www.sociaalweb.nl/cms/files/2021-08/handreiking-bemoeizorg-versie-

mei-2021.pdf en https://vng.nl/sites/default/files/2020-08/handvat-

gegevensuitwisseling-zvh-versie-2.2.pdf 

https://maxius.nl/wet-maatschappelijke-ondersteuning-2015/artikel1.2.1/onderdeela
https://www.sociaalweb.nl/cms/files/2021-08/handreiking-bemoeizorg-versie-mei-2021.pdf
https://www.sociaalweb.nl/cms/files/2021-08/handreiking-bemoeizorg-versie-mei-2021.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2020-08/handvat-gegevensuitwisseling-zvh-versie-2.2.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2020-08/handvat-gegevensuitwisseling-zvh-versie-2.2.pdf
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voor zover hij in verband met een beperking, chronische psychische 

of psychosociale problemen niet op eigen kracht, met gebruikelijke 

hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn 

sociale netwerk voldoende zelfredzaam is of in staat is tot 

participatie." 

 

Over de verantwoordelijkheid die gemeenten hebben voor bemoeizorg in het 

kader van de Wmo heeft staatssecretaris Blokhuis op 20 september 2018 

een brief gestuurd aan de colleges van alle gemeenten (zie Bijlage 3). 

Daarin geeft hij aan dat alle gemeenten een taak hebben in het toeleiden 

van mensen naar zorg en ondersteuning. Omdat bepaalde doelgroepen geen 

hulp willen aanvaarden, geeft hij aan dat vaak proactieve, ongevraagde 

ondersteuning nodig is, ook wel ‘bemoeizorg’ of ‘openbare geestelijke 

gezondheidszorg' (OGGZ). Hij benadrukt dat de verantwoordelijkheid voor 

toeleiding naar zorg en ondersteuning niet eindigt bij een intake of een 

eenmalig contact, maar doorloopt tot de burger daadwerkelijk in zorg komt.  

 

Gegevensbescherming in de afspraken preventie huisuitzettingen 

Op grond van artikel 1 in de PHU-afspraken delen alle ondertekenende 

partijen dezelfde ambitie rond preventie huisuitzettingen, maar hebben zij 

ieder een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om de verwerking van 

persoonsgegevens. In artikel 5 staat hoe in het kader van de PHU-

afspraken wordt omgegaan met privacy. 
 

Op hoofdlijnen nemen de ondertekenende partijen het volgende in acht rond 

gegevensbescherming in het kader van preventie huisuitzettingen: 

 Voor de gegevensverwerking in het kader van preventie 

huisuitzettingen hanteren partijen het privacyprotocol dat is 

toegevoegd als bijlage 3 van het Convenant Zorg en Overlast/OGGZ 

Zuid-Holland Zuid d.d. 1 januari 2021, dat is getekend door alle 

gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, woningcorporaties en 

zorg verlenende instanties in de regio (Bijlage 4 bij deze memo). 

 Partijen zijn transparant naar huurders/cliënten rechten ten aanzien 

van de bescherming van hun persoonsgegevens, bestaande uit een 

verzoek om inzage, correctie, aanvulling, verwijdering of 

afscherming, beperking van de verwerking bezwaar maken tegen de 

verwerking van de persoonsgegevens en een verzoek tot 

overdraagbaarheid van de eigen persoonsgegevens. Dit doen zij 

mondeling bij eerste contact, maar ook zijn er plannen voor het 

ontwikkelen van een laagdrempelige folder specifiek voor PHU. 

 Partijen delen alleen gegevens die noodzakelijk zijn op basis van een 

limitatieve lijst. Daarbij is het proportioneel om de essentiële 

informatie die aanleiding geeft tot PHU met elkaar te delen. Hierdoor 

blijft de drempel naar hulpverlening laag. Dat is belangrijk om het 

hoofd te bieden aan de achterstallige betalingen, eventueel in 

combinatie met onderliggende problematiek. Gekeken vanuit het 

oogpunt van subsidiariteit kunnen betrokken partijen zonder het 

delen van persoonsgegevens niet heel gericht op casusniveau hun 

aandeel van de ondersteuning leveren. Deze beschikbare gegevens 

aan elkaar verstrekken, kan partijen in de uitvoering houvast geven 

om aan te sluiten bij betrokkenen en snel te handelen. 
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 De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de preventie 

van huisuitzettingen door tijdige signalering en toeleiding naar hulp. 

In werkinstructies en uitvoeringsafspraken, tijdens 

teambijeenkomsten, intervisie en overleggen wordt er extra 

aandacht voor gevraagd dat persoonsgegevens niet voor andere 

doeleinden worden gebruikt. Er is een limitatieve lijst van 

persoonsgegevens die gedeeld kunnen worden in het kader van PHU. 

 Partijen delen informatie telefonisch dan wel via beveiligde mail. 

Voor de verwerking van persoonsgegevens wordt gewerkt met 

specifieke gecertificeerde applicaties en programma's met 

autorisaties. 

 Gegevens worden bewaard gedurende de wettelijk geldende termijn 

of zolang als redelijkerwijs voor een zorgvuldige ondersteuning en 

goede hulpverlening noodzakelijk is. 

 

Verantwoordelijkheid per gemeente  

In onderstaand schema staat per gemeente de verantwoordelijkheid voor de 

uitvoering van de sociaal wijkteams en daarmee ook de werkzaamheden in 

het kader van preventie huisuitzettingen. Een aantal gemeenten is direct 

zelf verantwoordelijk, maar in de meeste gemeenten vallen de sociaal 

wijkteams onder de aansturing van Stichting De Sociale Basis en/of 

Stichting Jeugdteams Zuid-Holland. De colleges van de betreffende 

gemeenten zijn nog steeds als opdrachtgever van deze partijen 

verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in het kader van preventie 

huisuitzettingen, maar niet in directe zin.  

 

Gemeente Aansturing wijkteam 

  Stichting De 

Sociale Basis  

Stichting 

Jeugdteams 

Gemeente 

Alblasserdam     X 

Dordrecht  X  X    

Gorinchem  X X    

Hardinxveld-

Giessendam 

    X 

Hendrik-Ido-

Ambacht 

  X (voor 

jeugd) 

 X volwassenen o.l.v. 

gemeentelijke coörd. Vanaf 

2022 St. Jeugdteams en  

St. Sociale basis samen 

verantwoordelijk voor geheel 

Molenlanden     X 

Papendrecht  X  X    

Sliedrecht 
 

X    

Zwijndrecht  X  X    

 

Vraag aan de Wmo-adviesraden Drechtsteden en Alblasserwaard 

Vraag vanuit centrumgemeente Dordrecht aan de Wmo-adviesraden is of zij 

naar aanleiding van deze memo en de bijlagen voor hun eigen gemeente 

zorgen, vragen of opmerkingen hebben over de gegevensbescherming rond 

de nieuwe Regionale samenwerkingsafspraken preventie huisuitzettingen 

Drechtsteden en Alblasserwaard 2022-2025. 
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Bijlagen 

Bijlagen bij deze memo: 

1) Memo aan de Wmo-adviesraden over de nieuwe regionale 

samenwerkingsafspraken preventie huisuitzettingen d.d. 17 

november 2021. 

2) Concept Regionale samenwerkingsafspraken preventie 

huisuitzettingen Drechtsteden en Alblasserwaard 2022-2025. 

3) Brief van staatssecretaris Blokhuis d.d. 20 september 2018 aan de 

colleges van alle gemeenten in Nederland over bemoeizorg. 

4) Convenant Meldpunt Zorg en Overlast/OGGZ Zuid-Holland Zuid. 

 

Bijlagen 1 en 2 werden eerder toegezonden als bijlage bij de avond van de 

Wmo-adviesraden over Beschermd Wonen en Opvang op 30 november 2021 

en zijn voor de volledigheid ook opgenomen als bijlagen bij deze memo. 


