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Inleiding 
 
“Een eigen huis, een plek onder de zon….”, zong René Froger in 1988. Dit is voor de meeste mensen 
een herkenbare behoefte. Toch is het hebben of huren van een huis geen vanzelfsprekendheid. Al 
enige tijd lopen gemeenten er tegenaan dat er te weinig geschikte woonruimte is voor de zogenaamde 
spoedzoekers. Spoedzoekers zijn mensen die een hoge mate van urgentie ervaren om te verhuizen, 
geen of onvoldoende wachttijd in een woonruimte-verdeelsysteem hebben opgebouwd en geen 
urgentieverklaring bij een woningcorporatie kunnen krijgen (Poelarends, 2015).  
 
In het kader van dit project wordt naast de definitie van Poelarends met betrekking tot Spoedzoekers 
ook getoetst aan de interne oorzaken zoals benoemd in de probleemstelling op pagina 4.    
 
Ook in onze gemeente ervaren we dit probleem. Uit onderzoek blijkt dat de moeite bij het vinden van 
woonruimte leidt tot een toename van problemen op andere levensgebieden zoals werk/financiën, en 
psychische en lichamelijke gezondheid en sociale contacten. Hoewel de groep spoedzoekers 
onderdeel is van onze sociale opgave om mensen te laten participeren in de samenleving en wij ons 
verantwoordelijk voelen voor deze groep, kunnen we op dit moment nog geen concrete, preventieve 
oplossing bieden.   
 
De woningcorporaties hebben een urgentiebeleid voor inwoners met urgente woning behoefte. 
Spoedzoekers vallen buiten het huidige urgentiebeleid van Drenthe Huurt.  
 
Het beschikbaar hebben van tijdelijke huisvesting in de vorm van flexwonen voor spoedzoekers 
(tussenvoorziening) zien wij als een kans om preventief ondersteuning te bieden aan deze groep 
inwoners. 
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Probleemstelling  
 
Zoals eerder beschreven zijn spoedzoekers mensen die een hoge mate van urgentie ervaren om te 
verhuizen, geen of onvoldoende wachttijd in een woonruimte-verdeelsysteem hebben opgebouwd en 
geen urgentieverklaring bij een woningcorporatie kunnen krijgen (Poelarends, 2015). 
 
De groep ‘spoedzoekers’ bestaat uit een zeer diverse doelgroep. Redenen waarom mensen 

spoedzoeker worden, zijn onder te verdelen in externe en interne oorzaken. Onder externe oorzaken 
vallen: 
• de toegenomen krapte op de woningmarkt en  
• de regelgeving rondom het verkrijgen van een sociale huurwoning of hypotheek.  

 
Onder interne oorzaken vallen de persoonlijke omstandigheden zoals: 
• financiële tegenspoed (verminderde inkomsten) waardoor men de woning niet meer kan betalen 

of er een executieverkoop plaatsvindt,  
• sociale problemen zoals relationele problemen waardoor men gaat scheiden, problemen in gezin 

van herkomst of terugkeer in de maatschappij na langdurig verblijf of detentie. 
 
Hoewel een deel van de spoedzoekers voldoende (financiële) mogelijkheden heeft om een voorlopig 
geschikte oplossing te vinden, geldt voor de meeste spoedzoekers het tegenovergestelde. Zij 
beschikken niet over voldoende geld, een voldoende groot sociaal netwerk of genoeg inschrijfduur 
met behulp waarvan op korte termijn een woning kan worden betrokken 
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Spoedzoekers in de gemeente Tynaarlo 

 
In 2017 hebben in de gemeente Tynaarlo 41 spoedzoekers zich gemeld bij een van de drie sociale 
teams met een urgente behoefte aan (andere) woonruimte en in 2018 waren dit er 42. 
 

Tabel 1: Geslacht spoedzoekers 2017 

geslacht gemeld door 
sociale teams 

wonend in 
recreatiewoningen 

totaal Gemeente 
Tynaarlo 
(bevolking, 
2018) 

m 16 (39 %) 43(44 %) 59 (42 %) 16396 (49 %) 

v 25 (61 %) 55 (56 %) 80 (58 %) 16884 (51%) 

totaal 41 (100%) 98 (100%) 139 (100%) 33280 (100%) 

     

 

Tabel 2: burgerlijke staat spoedzoekers 2017 

burgerlijke staat  Sociaal Team recreatiewoningen Totaal Gemeente 
Tynaarlo 
(bevolking, 
2018) 

Gehuwd 5 (12 %) 27 (28%) 32 (23 %) 14564 (44 %) 

Gescheiden 10 (24 %) 24 (26 %) 34 (25%) 2422 (7 %) 

Ongehuwd 17 (42 %) 32 (33 %) 49 (35 %) 14222 (43 %) 

Weduwe/ weduwnaar 3 (7 %) 4  (4 %) 7  (5 %) 2072 (6  %) 

Onbekend 6 (15 %) 11(11 %) 17  (12 %) - 

Totaal 41 (100%) 98 (100%) 139 (100%) 33280 (100%) 

 

Tabel 3: Leeftijd spoedzoekers 2017 

Leeftijd Soc. Team recreatiewoningen Totaal Gemeente 
Tynaarlo 
(bevolking, 
2018) 

0-19 1 (2 %) 9 (9 %) 10( 7 %) 7749 (23  %) 

20-29 4 (10 %) 12 (12 %) 16 (12 %) 2153 (7 %) 

30-39 9 (22%) 0 (0%) 9 (7 %) 3130 (9  %) 

40-49 12 (29 %) 11 (11 %) 23 (17 %) 4730 (14 %) 

50-59 8 (20%) 15 (15 %) 23 (17 %) 5292 (16 %) 

60-69 1 (2  %) 28 (28 %) 29 (21 %) 4665 (14 %) 

70-79 1 (2 %) 17 (17 %) 18 (13%) 3373 (10  %) 

80-89 1 (2 %) 6 (6 %) 7 (5 %) 1812 (5 %) 

90 + 1 (2 %) 0 (0%) 1 (1  %) 376 (1 %) 

onbekend 3 (7 %) 0 (0%) 3 (2 %) - 

Totaal 41 (100%) 98 (100%) 139 (100%) 33280 (100%) 

 

* Het aandeel spoedzoekers in recreatiewoning zijn niet geschoonde cijfers, we weten dus niet de 
aanleiding waarom deze mensen daar wonen. 
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Sommige spoedzoekers besloten, bij gebrek aan andere opties, zich te vestigen op een van de 
recreatieterreinen in de gemeente Tynaarlo. Uit onderzoek bleken 98 mensen in 2017 een 
inschrijfadres te hebben op een recreatieterrein. Daarnaast zijn er mensen die wel wonen op een 
recreatiepark maar er niet ingeschreven staan. Hoeveel dit er zijn, is lastig te achterhalen. Uitzetting 
biedt echter geen oplossing, want mensen kunnen een andere plek op een ander recreatiepark 
zoeken of vertrekken naar andere gemeenten. Maar er is ook geen woonruimte waar deze mensen 
terecht kunnen. 
 
Uit een onderzoek wat gehouden is onder spoedzoekers in onze gemeente kwam naar voren dat het 
aannemelijk is dat de aanleiding voor een urgente woningvraag vooral ligt in een verandering van de 
sociale omstandigheden van een persoon zoals een relatiebreuk. Ook bleek uit dit onderzoek dat juist 
de respondenten die door een relatiebreuk spoedzoeker werden, hierop niet geanticipeerd hadden 
door zich in te schrijven bij een woningbouwvereniging.  
 
De gevolgen van spoedzoeken blijken bij veel respondenten te bestaan uit een toename van 
psychische klachten en bij meer dan de helft leidt dit tot een toename van financiële problemen en 
soms ook verlies van werk en sociale ondersteuning. Spoedzoekers vragen hierdoor extra hulp en 
ondersteuning bij de sociale teams. 
 

Voorbeeld 

 

 

 

 

Sara zit samen met haar man Jasper in een hulpverleningstraject naar aanleiding van een 
eerder afgegeven huisverbod. Het huisverbod is afgegeven, nadat Sara aangifte had gedaan 
van huiselijk geweld. Sara en Jasper hebben hulpverlening geaccepteerd. Sara is in dit 
traject tot de conclusie gekomen dat zij het patroon van geweld alleen kan doorbreken door 
een einde te maken aan de relatie. De hulpverlening heeft het aanbod om Sara en Jasper te 
begeleiden in het op een zo goed mogelijke manier uit elkaar gaan. Afspraken maken waarbij 
het belang van de kinderen Floor (6 jr.) en Sterre (1jr.)  voorop staan is hier een belangrijk 
onderdeel van. Sara en Jasper zijn op dit moment beiden gemotiveerd om hier hun best voor 
te doen. Sara en Jasper zijn het er over eens dat ze allebei zo spoedig mogelijk  eigen 
woonruimte nodig hebben. Dit om te voorkomen dat de spanningen weer op lopen. 
Daarnaast willen ze hun kinderen zo snel mogelijk laten wennen aan de nieuwe situatie. 
Jasper kan de hypotheek van het gezamenlijke koophuis waarschijnlijk overnemen. Sara 
werkt part time en moet terug vallen op een sociale huurwoning. Zij heeft zich na de aangifte 
van huiselijk geweld gelijk bij verschillende woningbouwverenigingen ingeschreven. Sara 
heeft echter onvoldoende wachttijd of punten opgebouwd om op korte termijn kans te maken 
op een sociale huurwoning. Sara komt ook niet in aanmerking voor een urgentie. Op dit 
moment is er  geen sprake is van een acute onveilige situatie voor Sara of de kinderen. 
Relatieverbreking is  geen grond om een sociale indicatie voor een urgentie af te geven. Sara 
geeft aan dat zij zich geen woning in de particuliere sector kan veroorloven en ze kan ook 
geen hypotheek krijgen waar ze eigen woonruimte voor kan kopen. Sara moet zich er op 
instellen dat ze nog minimaal anderhalf jaar moet overbruggen voor zij kans begint te maken 
op een sociale huurwoning. Sinds dit duidelijk is geworden, zijn de onderlinge spanningen 
weer zijn opgelopen.  
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Verantwoordelijkheden 
 

In 2013 sprak Koning Willem Alexander in de troonrede over de verandering van de klassieke 
verzorgingsstaat in een participatiesamenleving. Hierbij wordt van iedereen die dat kan, gevraagd om 
verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en zijn of haar omgeving (Troonrede 2013, 2018). 

Ook de rol van de gemeentelijke overheid verandert. Sinds 2015 is de gemeentelijke overheid 
verantwoordelijk voor de ondersteuning en begeleiding van haar inwoners met beperkte financiële 
middelen voor de inrichting van het sociale domein. Hierbij zou de rol van faciliterende overheid in 
omvang moeten toenemen. De gemeente Tynaarlo wil door samenwerking en meer preventief te 
werken de zorg efficiënter en doelmatiger organiseren (Koers! organisatievisie 2015-2025, 2015; 
Notitie Sociale Teams - In de praktijk, 2015). 

Het antwoord op het vraagstuk met betrekking tot spoedzoekers ligt dan ook op meerdere vlakken. 
Enerzijds moet mensen meer voorlichting gegeven worden over het belang van het regelen van een 
inschrijving bij een woningcorporaties. Anderzijds zou de gemeente een faciliterende rol kunnen 
nemen bij het stimuleren van een flexibel huursegment. Dit sluit aan bij onze organisatievisie omdat 
hiermee inwoners preventief geholpen worden zonder dat zij extra ondersteuning van sociale teams of 
een maatwerkvoorziening nodig hebben.  

Het gaat hierbij om een tijdelijke oplossing in de vorm van (flex)wonen ter overbrugging van een 

periode waarin men opzoek is naar een vorm van definitieve huisvesting. 

 

 

 

• Spoedzoeker → wat kunnen ze nog zelf regelen (eigen verantwoordelijkheid) c.q. in 

samenwerking met de omgeving of hun sociale netwerk. 

• Woningbouwcoöperatie → Urgentieregeling Drenthe Huurt en aanvullende afspraken 

middels prestatieafspraken  

• Gemeente → sociale preventie, bijstand, tijdelijk wonen (beleid en uitvoering).  

 

Rol Spoedzoeker

Rol gemeente
Rol 

woningbouwcoorperatie
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Volkshuisvesting 
 
De druk op de woningmarkt is ook in de gemeente Tynaarlo merkbaar. Dit komt mede door de krapte 
in de stad Groningen. Daarnaast zijn er landelijk door de crisis de afgelopen jaren te weinig woningen 
bijgebouwd. Landelijke cijfers laten zien dat ongeveer 10% van alle woningzoekenden met spoed een 
woning zoekt, indien nodig tijdelijke huisvesting.  
 
Huisvestingswet en urgenten 
In Nederland geldt het principe van ‘vrije vestiging’: mensen mogen in elke gemeente gaan wonen die 
zij willen. Als er echter schaarste is op de woningmarkt, kan een gemeente een 
huisvestingverordening opstellen (artikel 4). Schaarste houdt in dit geval in: 

• Schaarste aan goedkope woonruimte (algemeen) 
• Schaarste aan woonruimte met specifieke voorzieningen 
• Schaarste aan woonruimte voor huidige inwoners van de gemeente 

 
Dus: verdringing van ‘kwetsbare’ groepen. 
 
In een huisvestingsverordening kan de gemeente regels vastleggen voor het toewijzen van 
huurwoningen. Daarvan kan de urgentieregeling een onderdeel zijn. In de huisvestingsverordening 
kan de gemeente vastleggen welke mensen ze voorrang willen geven bij het zoeken naar een woning 
(artikel 12). 
De wet (artikel 12.3) noemt twee categorieën van woningzoekenden die in de urgentieregeling moeten 
staan: 

1. Mensen die verblijven in een voorziening voor tijdelijke opvang vanwege relationele 
problemen (Blijf-van-mijn-lijfhuizen). 

2. Mantelzorgers- en ontvangers. 
 
Deze twee wettelijke urgentie categorieën moeten woningcoöperaties ook opnemen in een 
urgentieregeling. Een gemeente mag hier, middels een huisvestigingsverordening, nog andere 
groepen aan toevoegen die ook voorrang krijgen bij woonruimteverdeling. De gemeente maakt dan de 
keuze om bepaalde soorten spoedzoekers te beschouwen als urgent. Dit kan gaan om 
woningzoekenden die economische en/of maatschappelijk gebonden zijn aan de kern/regio (artikel 
14). Daarnaast kunnen uiteenlopende groepen als medische urgenten, pas gescheiden 
eenoudergezinnen, ex-daklozen, ex-gedetineerden of bepaalde beroepsgroepen (zoals leraren, in 
Amsterdam) opgenomen worden in een huisvestigingsverordening. Omdat bij een huisvestings 
verordening er extra categorieën worden toegevoegd boven op de wettelijke urgentiecategorieën, zal 
de wachttijd voor de regulier woningzoekenden oplopen.  
 
Urgentieregeling Drenthe Huurt  
De gemeente Tynaarlo heeft geen huisvestigingsverordening. Dan geldt voor mensen met een 
urgente woningvraag, de urgentieregeling van de corporaties. De corporaties in de gemeente 
Tynaarlo hebben zich gecommitteerd aan de Urgentieregeling Drenthe Huurt. De acht Drentse 
woningcorporaties en hun huurdersverenigingen hebben gezamenlijk een woonruimteverdeel- en 
urgentiebeleid opgesteld. 
 
In principe zijn spoedzoekers mensen die buiten de Urgentieregeling Drenthe Huurt vallen. Middels de 
prestatieafspraken 2020 zijn er wel afspraken gemaakt om over spoedzoekers in gesprek te gaan.  
Daarbij is afgesproken dat de corporaties inzicht krijgen in de vraag en omvang van de groep 
spoedzoekers.   
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Flexwonen 
Met flexwonen wordt gedoeld op verschillende soorten tijdelijke woonoplossingen. Kenmerkend is het 
tijdelijk karakter van tenminste één van de volgende aspecten: de woning zelf, de bewoning (via het 
gebruik van een tijdelijk huurcontract) of het tijdelijk gebruik van de locatie waarop een woning wordt 
geplaatst. Het gaat meestal om woningen van bescheiden omvang die zowel via transformatie als 
door nieuwbouw kunnen worden gerealiseerd. 
 
De woningen worden vaak gedeeltelijk of geheel in de fabriek ‘gebouwd’ en zijn makkelijk 
verplaatsbaar, stapelbaar, schakelbaar of splitsbaar. De woningvoorraad kan daardoor relatief snel 
worden uitgebreid, temeer omdat er ook locaties of gebouwen kunnen worden benut waar in eerste 
instantie geen woonbestemming op rust. 
 

Voorbeeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tom groeit op in een pleeggezin. Als hij 18 is moet hij op eigen benen staan omdat de pleegzorg 
ophoudt. Hij vindt een baan als hovenier en woont op kamers. Als zijn baas failliet gaat, krijgt hij de 
eerste vier weken geen uitkering en daarna een hele lage. Hij kan ook niet snel een andere baan 
vinden. Daardoor kan hij de kamerhuur niet meer betalen en komt hij op straat te staan. De 
overheid gaat ervan uit dat de ouders hun kinderen financieel ondersteunen. Zij hebben immers 
een onderhoudsplicht tot 21 jaar. Kinderen die uitstromen uit de jeugdzorg hebben (bijna) nooit 
ouders die hen kunnen of willen onderhouden en ook geen sociaal netwerk waar ze op terug 
kunnen vallen. Zij vallen dus tussen wal en schip en hebben te weinig middelen van bestaan. Als 
zij niet zelf een baan vinden, belanden ze vaak op straat. 
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Vragen en antwoorden (kaders) 
 
1. wie reguleert de toegang tot de (flex)woonlocatie?  
Naast dat er gezocht moet worden naar een partij die de verhuur van deze flexibele woonunits op zich 
wil nemen, spelen de sociale teams hierin een rol. Samen met deze partij zal de toegang tot het 
(flex)wonen integraal gereguleerd worden.  
 
Dit zou kunnen volgens het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt”, er kan ook gekozen 

worden voor een lotingssysteem. Met een lotingssysteem heeft iedereen evenveel kans. Hierbij zijn in 
andere gemeenten al positieve ervaringen in opgedaan. Er kunnen overigens wel een aantal criteria 
gehanteerd worden voor de toelating zoals bijvoorbeeld de inschrijfduur van inwoners in de gemeente 
Tynaarlo van tenminste 2 jaar. 
 
Een andere optie is dat via de Sociale teams wordt gekeken naar wie er wordt toegelaten tot deze 
woonlocaties. Om willekeur te voorkomen is het van belang om voor de start van het project vast te 
leggen hoe bepaald wordt of een individu in aanmerking komt voor een woning binnen dit project.  
 
2. hoe borgen we uitstroom, zodat er weer ruimte is voor nieuwe instroom? Wat voor afspraken 

moeten we daarvoor maken met onze corporaties of passen die in bestaande afspraken? 
De woningcorporaties geven aan dat het mogelijk is om binnen 2 jaar een passende woning te vinden 
ook als men nog geen ‘punten’ heeft in het woningverdeelsysteem. Voorwaarde is wel dat mensen 

actief in het gehele woningaanbod zoeken en reageren. Flexwonen kan daarom voor een maximale 
periode van 2 jaar. Bewoners van flexwonen moet bij aanvang ingeschreven staan bij een 
woningcorporatie en gedurende deze woonperiode aantoonbaar actief op zoek zijn naar andere 
passende woonruimte. Om te zorgen dat de maximale woonduur van het flexwonen aansluit bij de 
maximale zoekperiode van de woningcorporatie zal hierover overleg en contact met de 
woningcorporatie gezocht worden. Mogelijk kan dit in de toekomst vastgelegd worden in de 
prestatieafspraken. 
  
3. krijgen spoedzoekers met voorrang, bijvoorbeeld, een uitkering?  
Spoedzoekers worden gezien als ‘gewone’ burgers. Zij krijgen geen voorrang. Niet bij een 
woningcorporatie door middel van urgentie en ook niet bij het aanvragen van een uitkering. Hiervoor 
gelden de normale afspraken die voor alle burgers in de gemeente Tynaarlo gelden. Als een burger in 
een reguliere huurwoning komt wonen en nog geen lopende uitkering heeft, moet deze onmiddellijk 
worden aangevraagd. Vaak is er dan overleg met de woningcorporatie waarbij er afspraken worden 
gemaakt over de betaling zodra de uitkering loopt. Op dit moment zijn de woningcorporaties niet in 
beeld er zullen dus mogelijk afspraken gemaakt moeten worden over het voorschieten van de huur. 
 
4. wil de gemeente borg staan voor leningen?  
Nee: dit is de verantwoordelijkheid van huurder en verhuurder. Er zal dus mogelijk een oplossing 
moeten komen voor de periode waarbij er nog geen uitkering is en er al wel kosten gemaakt moeten 
worden, bijvoorbeeld het betalen van de huur. 
 
5. kan de pilot bij succes worden uitgebreid versus hoe voorkomen we aanzuigende werking? Zowel 

vanuit andere gemeenten of mensen die nu zelf een oplossing regelen of vinden. 
Een aanzuigende werking vanuit andere gemeenten kan worden voorkomen door als voorwaarde te 
stellen dat mensen tenminste 2 jaar ingeschreven moeten staan in de gemeente Tynaarlo. Het is de 
verwachting dat 15 woonunits niet voldoende zal zijn om alle spoedzoekers te voorzien. Dit op basis 
van de aantallen die zich nu al melden bij de sociale teams. Deze aantallen zijn in werkelijkheid 
waarschijnlijk hoger. Mocht blijken dat de pilot succesvol is, kan worden nagedacht over uitbreiding. 
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6. Is er zicht op de aantallen die bij de genoemde doelgroepen hoort? Dat staat nergens genoemd. 
Hoe weet je dan hoeveel (flex)woningen je nodig hebt? En daarbij: We kunnen nu waarschijnlijk 
alleen een beeld krijgen van het aantal mensen dat de afgelopen jaren een urgentie heeft 
aangevraagd en daar niet voor in aanmerking komt en de groep mensen die op een camping 
woont. 

De aantallen die op dit moment bekend zijn, zijn de mensen die zich hebben gemeld bij de sociale 
teams. Op basis van de aantallen die nu bekend zijn bij de sociale teams, zijn 15 woonunits 
ontoereikend. Niet alle mensen die ingeschreven staan op een recreatieterrein zijn spoedzoekers.  
 
Sommige mensen kiezen heel bewust voor het permanent wonen op een recreatieterrein. Daarbij zijn 
niet alle mensen die gaan scheiden, per definitie spoedzoekers. De redenen waarom mensen een 
hoge urgentie ervaren bij het vinden van andere woonruimte kunnen heel divers zijn. Het zou echter 
goed zijn om naast het creëren van een flexibel woonsegment ook gericht aandacht te besteden aan 
meer voorlichting, maar ook handhaving op deze terreinen zodat mensen zich eerder inschrijven bij 
een woningcorporatie en vertrekken van de recreatieterreinen..  

 
7. Wordt er ook rekening gehouden met de groep mensen die de afgelopen jaren op alternatieve 

wijze oplossingen hebben gevonden voor hun tijdelijke woonprobleem? Die hebben we nu niet in 
beeld. Op het moment dat wij een aanbod creëren, is het goed mogelijk dat de mensen die tot nu 
zelf hun tijdelijke woonprobleem alternatief hebben opgelost, zich gaan melden voor de 
tussenvoorziening. 

Het is goed mogelijk dat mensen die op dit moment een oplossing hebben voor hun woonprobleem 
zich alsnog melden voor het flexwonen als ze hier van horen. Vaak is het wel zo dat mensen die 
inmiddels een tijdelijke oplossing hebben gevonden in afwachting van een permanente oplossing, 
geen behoefte hebben aan een andere, tijdelijke, oplossing. Dat zal alleen voor mensen aantrekkelijk 
zijn als de huidige oplossing voor hen veel nadelen oplevert. 
 

 
8. Is er rekening gehouden dat de verschillende doelgroepen mogelijk niet matchen in 1 

voorziening? Denk aan mensen met psychiatrische ziektebeelden die te goed zijn voor beschermd 
wonen, maar wel overlast veroorzaken? Bijvoorbeeld in combinatie met gescheiden gezinsleden 
met kinderen?  

Hier is wel aan gedacht. Een mogelijke locatie die in beeld is, is het Lentis terrein. Het is echter maar 
de vraag of het Lentis terrein de meest geschikte locatie is voor flexwonen. Dit zal nader onderzocht 
moeten worden. Wat betreft de combinatie van ‘doelgroepen’: dit is in de samenleving sowieso meer 

aan het gebeuren. Voorwaarde voor wonen in de flexwoning moet wel zijn dat men geen overlast 
veroorzaakt (hier ook voor tekent). Ook zou het goed zijn dat de flexwoning een zelfstandige woonunit 
is zodat men niet keuken en douche hoeft te delen. De andere kant is dat als we mensen willen 
motiveren om zelf iets anders te zoeken, het misschien wel juist de voorkeur heeft dat het allemaal 
niet te optimaal is. 

 
9. Wat gebeurt er als een spoedzoeker niet wil vertrekken uit de tussenvoorziening? 
Dit moet juridisch uitgezocht worden en contractueel goed vastgelegd worden.  
 
10. Wordt er rekening gehouden in de begroting met extra capaciteit voor het sociaal team als zij een 

rol krijgen in de beoordeling om in aanmerking te komen voor een tussenvoorziening? Dat is een 
extra taak. De sociaal teams zitten nu te krap in capaciteit.  

In principe is het niet de bedoeling dat het sociaal team een extra rol of taak krijgt bovenop het 
reguliere aanbod wat zij al bieden (spreekuren, lichte ondersteuningsvragen, aanvragen voor WMO 
voorziening). Het is de  verwachting dat door flexwonen op de langere termijn juist minder extra hulp 
noodzakelijk is. Het is wellicht goed om te kijken in de pilotfase of er veel mensen komen die extra 
hulp nodig hebben met bijvoorbeeld het regelen van financiële zaken. Als zou blijken dat veel 
bewoners van het flexwonen  extra administratieve en/of financiële hulp vragen, zou hier rekening 
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mee gehouden kunnen worden in de begroting voor uitbreiding van de pilot van de GKB die op dit 
moment door Martine Zuiderveen wordt gedaan. 

 
11. Er wordt gesproken over verplichte hulpverlening (op maat of bemoeizorg?)  als voorwaarde om in 

deze woningen te kunnen verblijven. Wie krijgt deze rol van hulpverlening? Als er aan het sociaal 
team wordt gedacht, wordt er dan rekening gehouden in de begroting van het traject voor extra 
capaciteit voor het sociaal team?  

Als projectgroep zien wij geen reden tot verplichte hulpverlening. Als mensen niet in staat zijn om 
zelfstandig te wonen, is flexwonen niet de juiste plek voor hen. Dan moet gedacht worden aan andere 
vormen van zorg zoals de opvang, beschermd of begeleid wonen. Maatwerk is sowieso altijd mogelijk 
als blijkt dat mensen ambulante begeleiding nodig hebben om zelfstandig te wonen. Dit geldt voor alle 
burgers. 
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Doel flexwonen 
 
Het flexwonen is bedoeld als stimulering voor een ontbrekend huursegment in de huidige 
woningmarkt. Dit flexibele segment biedt spoedzoekers de mogelijkheid voor een tijdelijke 
overbrugging tot een passende woonruimte gevonden kan worden. Hierdoor worden grotere 
financiële- , psychische-  of sociale problemen voorkomen. 
 

Neveneffecten  
 
De verwachtingen van het flexwonen zijn dat hierdoor minder of geen beroep hoeft te worden gedaan 
op zwaardere vormen van hulp zoals psychologische hulp, de nachtopvang of financiële 
hulpverlening. Dit zou op de lange termijn een kostenbesparing opleveren. Daarnaast stimuleert het 
de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en participatie van burgers. Uit de interviews met spoedzoekers 
kwam naar voren dat sommigen door de stress bij het vinden van een woning, ziek werden en hun 
baan verloren. Dit hopen we met deze pilot onder andere te voorkomen. 
 
De negatieve neveneffecten kunnen zijn dat burgers vanuit aangrenzende gemeenten een beroep 
willen doen op het flexwonen. Dit moet ondervangen worden door goed te kijken naar de voorwaarden 
om deel te nemen (bijvoorbeeld 2 jaar ingeschreven staan in de GBA). Hoewel de pilot bedoeld is om 
de zelfredzaamheid van mensen te vergroten/ in stand te houden, kan het tegengestelde effect 
ontstaan als mensen ervan uit gaat dat zij wel een woning krijgen als dit nodig is. Daarom is het 
belangrijk dat er naast het flexwonen ook veel aandacht is voor de bewustwording bijvoorbeeld voor 
het belang van inschrijven bij een woningcorporatie.  

Ruimtelijke onderbouwing 
 
Voor elke plek in onze gemeente geldt een bestemmingsplan. In dit bestemmingsplan is geregeld welk 
gebruik en wat voor bebouwing op die plek is toegestaan. Een voorziening waarin wordt gewoond, 
moet in het algemeen een woonbestemming hebben. Als het wonen gekoppeld is aan zorg, kan 
afhankelijk van de mate en vorm van zorg, soms ook een maatschappelijke voorziening aan de orde 
zijn. Ook een gemengde bestemming, zoals een centrumbestemming, kan wonen toestaan. 
 
Het meest eenvoudig is als we tijdelijke woonruimte regelen binnen een bestemming die dit al 
toestaat. Is dat geen optie dan kan een tijdelijke omgevingsvergunning uitkomst bieden. Een tijdelijke 
omgevingsvergunning kan voor maximaal 10 jaar worden verleend. (Het is echter mogelijk om in de 
loop van die 10 jaar alsnog definitief wonen mogelijk te maken als dat nodig blijkt. Dat kan door 
naderhand het bestemmingsplan aan te passen.) De aanvraag voor een tijdelijke 
omgevingsvergunning heeft een doorlooptijd van 8 weken, met een eenmalige verlengmogelijkheid 
van 6 weken.  
 
Uiteraard verlenen we een dergelijke vergunning alleen als we de locatiekeuze ruimtelijk 
aanvaardbaar vinden. Daarnaast is tegen een vergunning bezwaar en beroep mogelijk. Dit kan 
vertraging opleveren. Dat willen we liever niet. Het is daarom belangrijk dat we, als een vergunning 
nodig is, vooraf omwonenden en andere belanghebbenden betrekken bij de locatiekeuze.  
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Voorbeeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Albert is na zijn scheiding tijdelijk bij zijn broer in een andere gemeente gaan logeren. Het is niet 
ideaal, maar hij komt nog niet in aanmerking voor een (sociale) huurwoning. Er is een groot tekort 
aan dit soort woningen. Daarnaast slaapt hij regelmatig bij vrienden en andere familieleden. Soms 
maakt hij gebruik van het vakantiehuisje van een vriend van hem. Hoewel hij meestal wel een dak 
boven zijn hoofd heeft, leidt hij op dit moment toch een zwervend bestaan. Als hij  een nieuw 
paspoort gaat aanvragen, komt hij er toevallig achter dat hij uitgeschreven is bij de gemeente. Hij 
wil zicht inschrijven op het adres van zijn broer, maar die wordt dan gekort op zijn uitkering en 
huurtoeslag. Een briefadres weigert de gemeente, omdat Albert niet aan de voorwaarden zou 
voldoen. Hij zou het bij de maatschappelijke opvang moeten proberen. Maar ook dit lukt niet 
omdat hij te zelfredzaam is. Bovendien zit de maatschappelijke opvang helemaal vol. 
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Conclusies 
 
Op basis van voorgaand kan voorlopig het volgende geconstateerd worden: 
• We zullen als gemeente moeten kiezen welke rol we hier in willen oppakken; 
• Wat de eigen verantwoordelijk is van de spoedzoeker; 
• Al enige tijd loopt de gemeente er tegenaan dat er te weinig geschikte woonruimte is voor de 

zogenaamde spoedzoekers; 
• Het is een actueel landelijk probleem, dat zich ook in de gemeente Tynaarlo voor doet en de 

komende jaren groter gaat worden. Daarom is het verstandig om daar nu op te anticiperen; 
• Het aannemelijk is dat het voorzien in deze tijdelijke woonbehoefte leidt tot vermindering van extra 

zorgkosten en de zelfredzaamheid van burgers op de lange termijn bevordert; 
• In de komende periode worden er gesprekken gevoerd met de woningbouwverenigingen over 

deze doelgroep, maar er is nu nog geen oplossing voor deze doelgroep; 
• Voor het realiseren van flexwonen is een derde partij nodig voor de verhuur van de woningen; 
• De sociale component zou kunnen worden uitgevoerd door de sociale teams, met een beperkte 

ondersteuning door derden; 
• Voorgesteld wordt om te starten met een pilot van een 15 tal flex-woningen. Waarbij het de 

voorkeur heeft om deze te verdelen over de hoofdkernen Eelde/Paterswolde, Vries en Zuidlaren; 
• Gezien het verwachte aantal spoedzoekers zal dit niet voldoende zijn en zullen er inwoners zijn 

die hiervoor niet in aanmerking komen; 
• Voor de start van de pilot moeten er duidelijke criteria komen om de toegang tot deze woningen te 

reguleren; 
• Voor uitstroom is het noodzakelijk om afspraken te maken met de woningbouwverenigingen; 
• Een aanzuigende werking kan voorkomen worden door hierover heldere criteria op te nemen in je 

voorwaarden. 
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Vervolg 
 
Hoe nu verder? 
 
Het college heeft besloten om een 3- jarige pilot voor te bereiden en deze mogelijk samen met bureau 
Welkom uit te voeren. Er zijn echter meerdere partijen die een rol hebben in relatie met spoedzoekers 
daarom is het niet alleen wenselijk, maar ook noodzakelijk om hierover duidelijkheid te krijgen. 
 
Deze partijen zijn: 

• Inwoner (spoedzoeker) 
• Woningbouwcoöperaties 
• Derden (Welkom, investeerders, etc.) 
• Gemeente (wonen, zorg, bijstand, sociale teams, beleid, handhaving) 

 
Voorstel voor de uitvoering van de pilot: 

• Het verder uitwerken van de taakverdeling tussen de verschillende partijen (wie doet wat) 
• Wat vraagt dit van alle partijen (hoe ziet hun rol eruit) 
• Hoe zorgen we ervoor dat iedereen mee doet 
• Wat zijn de gevolgen voor de gemeente Tynaarlo 

o In bestuurlijke besluitvorming 
o Opstellen van de spelregels 
o Communicatie 
o Uitvoering  
o In geld/middelen 


