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Huisuitzettingen Drechtsteden 2015-2017

Samenvatting
Met het convenant "Samenwerkingsafspraken Preventie Huisuitzettingen
Drechtsteden 2015-2017" werken sociale (wijk)teams en of dorpsnetwerken, Veilig
Thuis Zuid-Holland Zuid, de Sociale Dienst Drechtsteden en vijf woningcorporaties
samen aan het voorkomen van huisuitzettingen in de Drechtsteden. In de
samenwerkingsafspraken vervullen de sociale teams een rol als regievoerder. Door
huurders met huurschulden vroegtijdig te melden bij de sociale (wijk)teams kan
mogelijke escalatie van problematiek worden voorkomen.

Inleiding
Sinds 2012 werken de woningcorporaties, de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) en
het Meldpunt Zorg & Overlast (Dienst Gezondheid & Jeugd) nauw samen in het
voorkomen van huisuitzettingen. Deze samenwerking heeft geleid tot een
vermindering van het aantal huisuitzettingen in de Drechtsteden van

241 ontruimingen in 2005 tot 137 in 2014.
Met de invoering van de Wmo 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het
bieden van maatschappelijke ondersteuning ter bevordering van zelfredzaamheid
en participatie. De sociale (wijk)teams zijn voor bewoners de voordeur voor
informatie, advies en ondersteuning. Door huurders met beginnende huurschulden
te melden bij de sociale teams kan mogelijke verdere escalatie van problematiek
worden voorkomen.
De zes gemeenten binnen de Drechtsteden en de SDD zijn voornemens om het
convenant op of rond 7 november a.s. (DSB) te ondertekenen. In de
subsidieverlening aan de organisaties die participeren in de sociale teams zal de
uitvoering van de samenwerkingsafspraken als taak worden opgenomen.

Doelstelling
Het doel van de Samenwerkingsafspraken Preventie Huisuitzettingen Drechtsteden
2015-2017 is het tegengaan van woningontruimingen op basis van huurachterstand
en het voorkomen van problematische schuldsituaties met de daarbij behorende
incassokosten bij de betreffende huurder om zo een afname van het aantal
woningontruimingen te bewerkstelligen.
Stand van zaken/de feiten
In de Samenwerkingsafspraken Preventie Huisuitzettingen Drechtsteden 2015-2017
vervullen de sociale teams, in opdracht van de gemeenten, een rol als
regievoerder. Een woningcorporatie meldt (na de huurder actief te hebben
benaderd) binnen zes weken na vaststelling van een maand huurachterstand de
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huurder bij het sociaal team. Het sociaal team draagt zorg voor het binnen twee
weken in kaart brengen van de problematiek, en het terugkoppelen van een
analyse aan de woningcorporatie. Als vervolgens wordt besloten tot een zorgtraject
(belangrijke voorwaarde van de woningcorporatie is de betaling van de lopende
huur) is het sociaal team regievoerder en schakelt het indien nodig andere partijen
in (o.a. SDD en/of DG&J).

Kosten en dekking
De sociale teams voeren de werkzaamheden uit in het kader van de
samenwerkingsafspraken preventie huisuitzettingen en binnen de bestaande
financiële kaders. In de praktijk gaat het om werkzaamheden die al worden
uitgevoerd door onze partners binnen de context van de sociale teams. Bewoners
met huurschulden worden al actief gemeld door de woningcorporatie of worden
toegeleid door het Meldpunt Een Veilig Thuis (voorheen: Zorg & Overlast en
Huiselijk geweld).
Duurzaamheid
N.v.t.
Communicatie en inclusief beleid
De samenwerkingsafspraken zijn met de Veilig Thuis ZHZ, Sociale Dienst
Drechtsteden, woningcorporaties en de Sociale Teams opgesteld.

Tijdspad, vervolg en evaluatie
N.v.t.
Bijlagen
N.v.t.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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