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Geachte mevrouw Verzijl, 
 
Hartelijk dank voor uw bericht over de concept huisvestingsverordening 2023. Graag willen we hier 
als Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht op reageren. Input voor het advies kwam van onze 
werkgroep wonen. De voorzitter van deze werkgroep, Ellen Molenaar, heeft het concept afgestemd 
met leden van verschillende adviesraden uit de regio en met het Platform dak- en thuislozen. 
 
Opzet advies: enerzijds gaan we gaan in op concrete zinsneden in de verordening. Anderzijds willen 
we signalen uit de praktijk met u delen. We vragen aandacht voor consequenties van bepaalde 
onderdelen van deze verordening in de context van het sociaal domein. 
 
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen / artikel 1.1 Begripsbepalingen 
1. Maatschappelijke binding: we hebben moeite met het begrip ‘maatschappelijke binding ’. We 
hebben verschillende signalen dat de uitvoering soms rigide gevolgen kan hebben. Zo was er iemand 
die tijdelijk is opgenomen in een vorm van begeleid wonen in Dordrecht. Deze persoon komt uit, 
bijvoorbeeld, Sliedrecht. De gemeente Dordrecht geeft aan ‘je hebt geen binding met de gemeente 
want je komt uit Sliedrecht’. De gemeente Sliedrecht geeft aan ‘je hebt geen binding met de 
gemeente want je woont nu in Dordrecht’. Dit signaal is in tegenspraak met wat er in de verordening 
staat.  
 
Advies: wat ons betreft gaat het om de vraag ‘waar kan deze persoon het beste herstellen’? Niet drie 
jaar onafgebroken in een regio wonen, maar waar heeft deze persoon een netwerk? Waar kan deze 
persoon zich binnen de Drechtsteden het beste ontplooien tot een volwaardig zelfstandig persoon. Is 
dat in ‘onze’ gemeente, dan is er sprake van maatschappelijke binding. 
 
Als een inwoner het beste in de maatschappelijke opvang in Dordrecht past omdat hier de meeste 
binding is dan moet, wat ons betreft, Dordrecht voor huisvesting zorgen. Dordrecht is dan de enige 
plek waar een nieuwe start mogelijk is. 
Wij zouden graag zien dat niet drie jaar ononderbroken woonduur de voorwaarde is, maar dat 
aantoonbaar en door de GGD getoetst herstel en re-integratie in Dordrecht de meeste kans op 
succes heeft. 
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2. Zelfstandige woonruimte: we hebben meerdere signalen gehoord van mensen die hun hele leven 
in Dordrecht wonen, maar geen beroep kunnen doen op de voorrangsregeling. Bijvoorbeeld na een 
scheiding huurt iemand een dure kamer met eigen keuken met gedeeld toilet en douche. Op een 
gegeven moment kan deze persoon de hoge huur niet meer betalen en trekt in bij familie. Dit gaat 
enige tijd goed. Na verloop van tijd raakt deze persoon dakloos en komt bij het Leger des Heils 
terecht. 
 
Advies: als inwoners  boven de 27 jaar alle moeite doen om ‘ergens’ zo zelfstandig mogelijk te 
wonen, bijvoorbeeld door op kamers te gaan wonen, kunnen zij, wat ons betreft, hier niet op 
worden afgerekend. Wij vinden dat door deze ‘zwart-wit’ benadering van zelfstandig wonen geen 
recht gedaan wordt aan de zelfredzaamheid van inwoners. We vinden het verder van belang dat er, 
naast zelfstandige woonruimtes, ook meer onzelfstandige woonplekken zoals studio’s komen om zo 
meer tegemoet te komen aan de woningnood. 
 
Artikel 2.1.2 Toegang tot de voorrangsregeling: via de vrouwenopvang hoorden we de casus van 
een vrouw die via het landelijk netwerk met code rood in de gemeente Dordrecht werd opgevangen. 
Helaas volgt er een discussie of ze niet terug kon naar haar ‘oude’ regio. Dit vertraagde haar 
herstelproces, zij en haar kinderen konden zich niet richten op een nieuwe toekomst.  De plaatsing in 
het Safehouse gebeurt na intensieve samenwerking op landelijk niveau. 
 
Advies: we vragen ons af of als het Safehouse code rood hanteert de hele casus, met alle 
persoonlijke gegevens, heroverwogen moet worden. 
 
Nog een andere casus waar de voorrangsregels wringen: een jongvolwassene krijgt na een 
kamertraining een eigen woonruimte. Na een jaar blijkt dat de schulden uit de hand lopen en volgt 
een uitzetting. De corporatie heeft uitzettingskosten gemaakt en we hebben er een dakloze jongere 
bij.  
 
Advies: we dringen eropaan dat iedereen die een woonplek krijgt via voorrang of contigentafspraken 
een zogenaamd huurcontract met voorwaarden (verplichte begeleiding als voorwaarde voor een 
huurcontract) krijgt. Hiermee kan toekomstig leed, overlast, grote schulden en/of dakloosheid 
worden voorkomen. De kosten gaan voor de baten uit.  
Mutaties en onvermijdelijke leegstand veroorzaken onrust en het  is een slecht gebruik van onze 
woningvoorraad. Kan in de verordening het beroep op de voorrangsregeling als voorwaarde worden 
opgenomen dat iemand bijvoorbeeld minimaal twee jaar een huurcontract onder voorwaarden 
krijgt? 
 
Daarnaast hebben we het dringende advies om actieve ondersteuning te organiseren voor familie en 
vrienden bij het re-integreren in de samenleving. Juist het moment van (weer) zelfstandig te gaan 
wonen, geeft mogelijkheden om de verankering in het eigen netwerk te verstevigen/ te hernieuwen. 
 
Artikel 2.1.8 Voorrangsgronden: hier wordt, bij punt a, Zwijndrecht genoemd. We gaan ervanuit dat 
Dordrecht bedoeld wordt. Hetzelfde geldt voor Artikel 3.1 Verhuurvergunning opkoopbescherming, 
aanwijzing beschermde woonruimte, hier wordt ook Zwijndrecht genoemd bij 2a. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
In afwachting van uw reactie, met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Mirjam Karsten 
Voorzitter Adviesraad     
Wmo & Jeugd Dordrecht    
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