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Aanleiding 

In de Drechtsteden hebben de woningcorporaties, de sociaal teams, de 

Sociale Dienst Drechtsteden, de Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland 

Zuid en de gemeenten al meerdere jaren afspraken over de preventie van 

huisuitzettingen (PHU) met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 

als grondslag. De uitvoerende partners verantwoorden via een Adviesgroep 

de voortgang aan de Regiegroep van de agenda Huisvesting Kwetsbare 

Groepen (HKG). De huidige afspraken lopen van 2018 t/m 2021. De nieuwe 

PHU-afspraken gaan in vanaf 2022. Het concept hiervan is bijgevoegd.  

 

In deze memo staan cijfers over huisuitzettingen, kaders voor de nieuwe 

afspraken, belangrijkste wijzigingen, een toelichting op het traject, punten 

voor verdere uitwerking, een stand van zaken en toelichting op het vervolg.  

 

Cijfers  

In de tabel hieronder staan de aantallen huisuitzettingen in 2018 tot en met 

de eerste helft van 2021 voor de Drechtsteden, dus sinds de ondertekening 

van de huidige samenwerkingsafspraken. Daarin is een terugloop over de 

afgelopen jaren zichtbaar, met voor 2020 een extra effect door de afspraak 

dat er vanwege corona geen huisuitzettingen zouden plaatsvinden. 

 

Jaartal Aanzeggingen Ontruimingen* 

2018 224 58 

2019 162 42 

2020** 91 19 

2021, 1e helft 38 14 

*  Bij de ontruimingen bij ongeveer een kwart sprake van andere  

oorzaken dan huurachterstanden, zoals overlast en hennep. 

 

Kaders 

De afgelopen jaren is een daling zichtbaar van het aantal huisuitzettingen. 

De verwachting is dat dit aantal in de centrumgemeenteregio laag blijft door 

nieuwe samenwerkingsafspraken. Daarom is ervoor gekozen om de huidige 

afspraken een vervolg te geven. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

vormt hierbij het wettelijke kader en daarbinnen de verantwoordelijkheid die 

gemeenten hebben voor bemoeizorg en maatschappelijke opvang. De 

inhoudelijke kaders worden gevormd door de agenda Huisvesting Kwetsbare 

Groepen en de visie "Van opvang naar wonen".  
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Belangrijkste wijzigingen 

Ten opzichte van de huidige afspraken zijn de volgende wijzigingen het 

belangrijkste: 

 Vanaf 1 januari 2022 tekenen ook de partners in de regio 

Alblasserwaard de regionale afspraken preventie huisuitzettingen. 

Tot nu toe spanden zij zich hiervoor in op basis van lokale afspraken. 

Met toevoeging van de Alblasserwaard aan de regionale afspraken, 

zijn deze dekkend voor de hele regio waarin Dordrecht als 

centrumgemeente verantwoordelijk is voor de huisvesting van 

kwetsbare groepen en maatschappelijke opvang.  

 Per 1 januari 2021 is de gewijzigde Wet Gemeentelijke 

Schuldhulpverlening (Wgs) van kracht. Deze ondervangt de eerste 

fase van de huidige samenwerkingsafspraken preventie 

huisuitzettingen. Dat betekent dat er een duidelijk onderscheid  

moet worden aangebracht tussen de beide wettelijke kaders zonder 

dat dit de korte lijnen in de huidige werkprocessen belemmert. 

 Voor regionale afspraken over gegevensdeling tussen betrokken 

partijen in de samenwerkingsafspraken kunnen we in de basis 

vasthouden aan het privacyprotocol dat hoort bij 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.  

 

Traject 

Voor de totstandkoming van de nieuwe afspraken preventie huisuitzettingen 

werken de Dienst Gezondheid en Jeugd, de Sociale Dienst Drechtsteden, 

Avres, alle sociaal (wijk)teams en de gemeenten uit de centrumgemeente-

regio (Drechtsteden en Alblasserwaard) met elkaar samen. In verschillende 

overleggen zijn de grote lijnen neergezet en er zijn diverse redactierondes 

geweest voor inhoudelijke inbreng en tekstuele wijzigingen. Ook is een 

concept versie van de afspraken voorgelegd aan het bestuurlijk overleg van 

de woningcorporaties in de Drechtsteden. Hun collega's van de 

Alblasserwaard zijn individueel geraadpleegd. De conceptversie die hieruit 

voortkomt, wordt nu voorgelegd aan de Wmo-adviesraden uit de regio. 

 

Verdere uitwerking  

De volgende punten moeten nog worden uitgewerkt: 

 Gegevensverwerking: In november en december wordt met de 

functionarissen die hiermee binnen de betrokken organisaties belast 

zijn gekeken in hoeverre de PHU-afspraken aansluiten bij de AVG. 

 Werkprocessen: De samenwerkingspartners werken de werk-

processen op uitvoeringsniveau verder lokaal uit.  

 

Tot slot 

Het concept van de nieuwe afspraken is als bijlage opgenomen bij deze 

memo. De komende weken vindt een laatste afstemmingsronde plaats met 

alle afzonderlijke ondertekenende partijen. Van belang is dat de nieuwe 

afspraken voor deze partijen voldoende houvast bieden vanuit het 

perspectief van gegevensbescherming. Bij de gemeenten zullen de colleges 

in december en januari besluiten over deze afspraken. In het eerste 

kwartaal van 2022 ondertekenen betrokken partijen de nieuwe afspraken.  


