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Onderwerp:   Ongevraagd advies dak- en thuislozen 
Datum:  15 oktober 2020 
Uw kenmerk:  - 
Ons kenmerk:  2010lf01 
 
 
 
Geacht college, 
 
In de afgelopen periode en ook in de nabije toekomst lijkt het aantal dak- en thuislozen te groeien. 
De Adviesraad Sociaal Domein Dronten maakt zich ernstige zorgen over de opvang van dak- en 
thuislozen in de gemeente Dronten.  
In dit ongevraagde advies willen we uw dringende aandacht vragen voor deze problematiek. 
We hanteren daarbij de termen maatschappelijke opvang en crisisopvang. 
 
Het is ons bekend dat op dit moment de gemeente Almere als centrumgemeente fungeert en dat 
in 2022 de verantwoordelijkheden en taken voor maatschappelijke opvang en crisisopvang naar 
de gemeente Dronten gaan. Wij zijn er van op de hoogte dat er een goed overleg is en een nauwe 
samenwerking tussen de Flevolandse gemeenten om deze overgang vorm te geven. Ook is ons 
bekend dat er een overgangsperiode is in aanloop naar de definitieve uitvoering in 2022. 
Bijkomende factor op dit moment is de economische crisis als gevolg van COVID-19. 
 
De ASD vindt het belangrijk dat oplossingen voor dak- of thuisloosheid zoveel als mogelijk in de 
eigen gemeente gevonden worden, zodat betrokkenen hun eigen netwerk kunnen blijven benutten 
en lokale hulpverleners optimaal kunnen worden ingezet. 
Huisvesting in de eigen omgeving zorgt over het algemeen voor rust en vormt een stabiele basis 
voor het oplossen van mogelijke andere problemen. 
 
Oorzaken van dak- of thuisloosheid kunnen zijn: 
-Echtscheiding - één van de echtlieden komt op straat te staan 
-Huiselijk geweld - één van de partners, soms met kinderen, moet de woning verlaten 
-Een jongere wordt 18 jaar - een 18 jarige zonder werk of scholing kan binnen een gezin zorgen 
voor verlaging van uitkering en toeslagen - soms wordt de keuze gemaakt de jongere uit huis te 
zetten 
-Problemen als verslaving of schulden - deze kunnen uiteindelijk leiden tot huisuitzetting 
-Ontslag en/of faillissement - de  huidige crisis levert hier een reële extra bijdrage aan 
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Wij constateren een aantal zaken: 
-Mede vanwege het tekort aan woningen in het algemeen is de doorstroom vanuit de sociale 
huurwoningen niet optimaal. Voor sociale huurwoningen zijn de wachtlijsten lang en lopen de 
wachtlijsten op. 
-In de gemeente Dronten zijn twee woningen beschikbaar voor crisisopvang. Dit aantal is gelijk 
aan het aantal in 2018. Deze woningen worden “gedeeld” met alle Flevolandse gemeenten. 
Inwoners vanuit een Flevolandse gemeente kunnen voor crisisopvang terecht/geplaatst worden in 
elke Flevolandse gemeente. In heel Flevoland zijn 20 woningen beschikbaar voor crisisopvang. Al 
jaren blijkt dit aantal ontoereikend. 
-Er zijn prestatieafspraken tussen de gemeente Dronten en de woningbouwvereniging over onder 
andere de bouw van sociale huurwoningen en de beschikbaarheid van huurwoningen voor 
crisisopvang. Uit de prestatieafspraken van de afgelopen jaren blijkt het aantal verkochte sociale 
woningen hoger te liggen dan de aanwas van sociale huurwoningen voor maatschappelijke 
opvang en crisisopvang.  
-De gemeente Dronten heeft preventie middels vroegsignalering van schulden voortvarend 
opgepakt samen met betrokken (maatschappelijke) organisaties. 
-Het interventieteam zoals genoemd in de Dronter Koers is niet langer een apart team, maar werkt 
binnen het team van gidsen in het sociale domein. 
-In het landelijke actieprogramma voor dak- en thuisloze jongeren 2019-2021 en in een kamerbrief 
“Een (t)huis, een toekomst” van juni 2020, vormt passende woonruimte één van de belangrijkste 
peilers om het aantal dak- en thuislozen terug te brengen. 
-De crisisopvang in Dronten die is opgezet vanuit de kerken en volledig draait op vrijwilligers en 
giften merkt al langere tijd dat de vraag het aanbod ruim overstijgt. Zij worden zelfs al rechtstreeks 
benaderd door professionele partijen die niet weten waar zij anders nog terecht kunnen. De 
crisisopvang merkt ook dat er dringend behoefte is aan duidelijkheid rondom contactpersonen bij 
de gemeente die aanvragen op kunnen pakken.  
-Op dit moment pakt het crisisteam veel zaken op, maar tegelijkertijd is het crisisteam een 
kwetsbare schakel. Het geeft de gemeente geen reëel beeld over de werkelijke kosten die met 
crisisopvang gemoeid zijn en ook geen inzicht in wellicht cruciale informatie rondom de 
crisisopvang. Informatie die nodig kan zijn om te kunnen plannen voor de toekomst. 
-Er is op dit moment dringend behoefte aan uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen in 
Dronten dat geschikt is voor maatschappelijke opvang en crisisopvang. Nog los van de aantallen 
die nu en in de toekomst nodig zijn voor beschermd wonen en statushouders.  
 
De ASD spreekt haar zorg uit nu ook COVID-19 de nodige consequenties met zich mee zal 
brengen op het vlak van maatschappelijke opvang en crisisopvang. De doelgroep jongeren en 
zelfstandige ondernemers worden daarbij naar verwachting onevenredig hard getroffen. Zij zullen 
naar verwachting extra druk leggen op de voorraad sociale huurwoningen. 
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In dit ongevraagde advies willen wij de gemeente Dronten verzoeken om naast de aandacht die er 
zonder twijfel al bestaat, extra aandacht te geven aan de volgende zaken: 
-Goede communicatie richting inwoners met betrekking tot maatschappelijke opvang en 
crisisopvang 
-Ondersteuning voor het crisisteam vanuit de gemeente en uitwisseling van informatie 
-Goede afstemming met instanties die binnen de gemeente Dronten een rol spelen bij 
maatschappelijke opvang en crisisopvang 
-Bereikbaarheid van beslissingsbevoegden namens de gemeente Dronten voor maatschappelijke 
organisaties en crisisdienst die te maken krijgen met dak- of thuislozen 
-Een zeer kritische blik hanteren bij het opstellen van de prestatieafspraken voor sociale 
huurwoningen, geschikt voor maatschappelijke opvang en crisisopvang, vanaf 2020 
-Uitbreiding van de capaciteit voor maatschappelijke opvang en crisisopvang op de kortst 
mogelijke termijn 
-Vergroten van het perspectief voor mensen die dak- of thuisloos zijn 
-Borgen en behouden van de specifieke kennis die er was binnen het interventieteam 
 
Het is de ASD bekend dat deze materie de gemeente Dronten aan het hart gaat. 
De aantallen in sociale huurwoningen voor maatschappelijke opvang en crisisopvang zoals die er 
nu zijn, zijn echter ontoereikend. 
De ASD wil met dit ongevraagde advies extra nadruk leggen op de problematiek rondom 
maatschappelijke opvang en crisisopvang.  
Wij vertrouwen er op dat de gemeente Dronten dit voortvarend zal oppakken. 
 
 
Vriendelijke groet, 
namens het bestuur van de ASD Dronten, 
 
 
 
Lia Flipse, ambtelijk secretaris ASD Dronten 
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