
Woonoverlast en woningvervuiling
Bij extreme woonoverlast wordt de veiligheid en 
leefbaarheid van omwonenden ernstig aangetast. 
Er is sprake van woningvervuiling als een gespeciali-
seerd team of gestructureerd netwerk is ingezet, 
via een lokaal zorgnetwerk of via meldpunt overlast 
en bemoeizorg (MOB). Woonoverlast- en vervuiling 
zijn meestal gerelateerd aan ernstige psychiatrische 
problematiek, alcohol- of drugsgebruik, criminaliteit, 
asociaal gedrag en intimidatie of een combinatie van 
deze factoren bij de veroorzaker (Laere van et al., 
2005). 

Het aantal woningvervuilingen stabiliseert
Het aantal meldingen van woningvervuilingen 
varieerde in de afgelopen 6 jaar tussen 85 en 107 
(gemiddeld 96, zie figuur 1). Van 2008 tot 2011 daalde 
het aantal meldingen. In 2012 steeg het aantal 
woningvervuilingen echter weer en in 2013 bleef 
het aantal ongeveer gelijk aan 2012. 

Huurachterstand
Uit onderzoek blijkt dat een terugval in inkomen door 
werkloosheid, onregelmatige inkomsten (zzp-ers), 

echtscheiding of ziekte, factoren zijn die tot huur-
achterstand kunnen leiden. Daarnaast kunnen huur-
achterstanden ontstaan door psychische problemen 
of door een conflict met de woningcorporatie 
(Impuls2, 2014; Panteia1, 2012).

Het aantal meldingen van huurschuld stijgt
In Zaanstreek-Waterland is een stijging te zien van 
het aantal meldingen met betrekking tot huurschuld 
(meer dan 2 maanden betalingsachterstand) bij het 
MOB (zie figuur 2). In 2013 waren 134 huishoudens 
met een huurschuld bekend bij het MOB (0,1% van 
de huishoudens in de regio). 

Factsheet Huisvesting
Monitor Sociaal Kwetsbare Groepen 

Huisvesting is een primaire basisbehoefte welke is beschreven in de piramide van 
Maslow. Wanneer er in deze basisbehoefte niet wordt voorzien, kan de leefsituatie 
instabiel worden. Huurachterstand is de voornaamste reden voor huisuitzettingen 
gevolgd door woonoverlast en woningvervuiling. Zo kunnen huisuitzettingen leiden 
tot dakloosheid. Een deel van de mensen kan voor onderdak terecht bij familie of 
vrienden, maar dit is meestal slechts tijdelijk waarna zij alsnog op straat belanden 
en een beroep doen op maatschappelijke opvang. 

Factsheet Huisvestingwww.ggdzw.nl

In deze factsheet worden de verschillende risico-
factoren besproken en kunt u onder andere het 
volgende lezen:
• het aantal meldingen van woningvervuiling bij 
 het MOB blijft in de jaren 2012 en 2013 stabiel;
• het percentage daadwerkelijk ontruimde woningen  
 ligt met 21% lager dan het landelijke gemiddelde  
 van 30%;
• het aantal woningontruimingen daalde in de 
 periode van 2010 tot 2012; 
• het aantal feitelijke daklozen in Waterland lijkt 
 te stabiliseren.

Figuur 1. Aantal meldingen van woningvervuiling bij Meldpunt 
Overlast en Bemoeizorg.

Figuur 2. Meldingen van huurschuld bij Meldpunt Overlast en 
Bemoeizorg.
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1 In deze factsheet wordt alleen sociale huursector meegenomen. 
Wegens het ontbreken van bruikbare registratie vallen huisuitzet-
tingen door commerciële verhuurders buiten de scope van deze 
factsheet. Ook gedwongen verkoop van eigen woning kan als 
huisuitzetting beschouwd worden. Doordat de gegevens hierover
beperkt zijn wordt ook deze groep niet meegenomen in deze 
factsheet.

2 Voor het schatten van de feitelijk daklozen is gebruik gemaakt 
van informatie van: Route 404 en Nachtopvang Sociaal Pension 
Zaanerf van Leger des Heils en Brijder Verslavingszorg Methadon-
verstrekking en Inloop en Actief Talent.

Bron: jaarverslagen 2012 van de woningcorporaties AMW, 
Eigenhaard, Intermaris, Parteon, Rochdale, Vooruitgang, WOV, 
Wormerwonen, ZVH. 
a Het aantal Evk’s is gebaseerd op gegevens van 7 van de 10  
woningbouwcorporaties. De gegevens van woningbouwcorporaties 
AWM, Intermaris en WOV ontbreken. 
b Het aantal ontruimingen is gebaseerd op gegevens van 9 van 
de 10 woningbouwcorporaties. De gegevens van woningbouw-
corporatie WOV ontbreken. Het merendeel van de ontruimingen 
heeft plaats gevonden in Zaanstad.

a Het aantal ontruimingen is in 2011 en 2012 gebaseerd op 9 van 
de 10 woningbouwcorporaties. De missende woningbouwcorporatie 
is WOV. De missende woningbouwcorporatie in 2010 zijn WOV en 
ZVH. Hierdoor zijn de cijfers van ontruimingen een onderschatting.

Feitelijk en residentieel daklozen
Met feitelijk daklozen worden personen bedoeld 
zonder vaste woon- en verblijfplaats, die voor hun 
overnachting vooral zijn aangewezen op een kort-
durend verblijf in laagdrempelige opvangvoorzieningen 
of bij familie, vrienden of kennissen en anders op 
straat terecht komen. Residentieel daklozen zijn per-
sonen, die een min of meer permanente verblijfplaats 
hebben in woonvoorzieningen en pensions binnen en 
buiten de maatschappelijke opvang (Wolf et al., 2002). 
Een cohortonderzoek onder dak- en thuisloze personen
in de vier grote steden laat zien dat er verschillende
problematieken zijn die kunnen meespelen. Veel 
voorkomende problematieken zijn; alcohol en 
druggebruik/verslaving, psychische en lichamelijke 
stoornissen, (licht) verstandelijke beperking en 
financiële schulden (Impuls1, 2013).

Zaanstad
Op basis van een telling en een rekenmodel2 is in 
2012 een schatting gemaakt van het aantal feitelijk 
daklozen in Zaanstad (zie tabel 2). Volgens deze 
schatting zijn er 141 feitelijke daklozen (met een on-
dergrens van 58 en bovengrens van 326) in Zaanstad 
in 2012 (Mensink Onderzoek & Advies, 2012). In 2008
werd op dezelfde wijze een schatting gemaakt met 
als indicatie 107 feitelijk daklozen (Mensink Onder-
zoek & Advies, 2012). Door de onzekerheid van de 
schattingen is dit niet met zekerheid vast te stellen 

Dreigende en feitelijke huisuitzetting1

Voorafgaand aan een dreigende uitzetting uit een 
sociale huurwoning wordt er bij het kantonrecht 
een ontruimingsvonnis (Exploot van Kennisgeving) 
uitgesproken, op verzoek van de woningcorporatie. 
In Nederland is er in 88% van de daadwerkelijke en 
in 93% van de dreigende huisuitzettingen sprake van 
huurachterstand. En bij 3% van de huisuitzettingen 
sprake van overlast. De economische crisis wordt door 
ruim 90% van de corporaties als oorzaak genoemd 
van de huisuitzettingen. In de praktijk hebben vooral 
alleenstaande huurders tussen de 30 en 60 jaar met 
huisuitzettingen te maken (Aedes1, 2013).

Het aantal feitelijke ontruimingen is gedaald
Van alle sociale huurwoningen in Zaanstreek-Waterland 
werd in 2012 bij 1,4% een ontruimingsvonnis aan-
gevraagd. Bij 0,3% werd de woning daadwerkelijk 
ontruimd (zie tabel 1). Dit is 21% van het aantal 
vonnissen.
In 2012 leidde 30% van de vonnissen in Nederland 
tot een huisuitzetting (Aedes1, 2013). Het aantal 
feitelijke ontruimingen in Zaanstreek-Waterland is in 
2012 gedaald ten opzichte van 2010 (zie figuur 3).
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Tabel 1.  Aantal ontruimingsvonnissen (EvK) en feitelijke 
ontruimingen in sociale huurwoningen (N= 46.227) in 2012 
in Zaanstreek-Waterland.

aantal

EvK

Ontruimingen

%

651a

137b

1,4

0,3

Figuur 3. Totaal aantal feitelijke ontruimingen in Zaansteek-
Waterlanda. 
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3 In de periode van 23 januari tot en met 6 februari 2012 is een 
telling gedaan van de bewoners van Sociaal Pension Zaanerf van 
het Leger des Heils en de personen die in begeleiding zijn bij 
Steunende Huisvesting van het Leger des Heils.
4 Voor het schatten van de feitelijke daklozen is gebruik gemaakt 
van de informatie van: politie Zaanstreek-Waterland (wijkagenten), 
Parnassia Bavo Groep (Fact Purmerend en Brijder Verslavingszorg), 
Algemeen Opvangcentrum Purmerend (AOP), Stichting Maatschap-
pelijke dienstverlening ZW (SMD), Streetcornerwork Purmerend 
(SCW), MEE Amstel en Zaan, Odion, RIBW ZW/WF en afdeling 
Handhaving van de gemeente Purmerend. Bij de telling zijn alle 
dubbeltellingen eruit gehaald.

of er een daling dan wel een stijging is.
In totaal werden in 2012 tijdens een daadwerkelijke 
telling3 60 residentieel daklozen in Zaanstad geteld. 
In 2008 waren dit er 67 (Mensink, 2012).

Waterland
In regio Waterland wordt jaarlijks een telling4 gedaan 
om het aantal feitelijk daklozen te schatten. Het aantal 
feitelijk daklozen is uitgesplitst naar buitenslapers en 
dak- en thuislozen. Onder de buitenslapers worden 
personen bedoeld die daadwerkelijk buitenslapen 
of slapen in onverwarmde locaties. Met de dak- en 
thuislozen worden personen bedoeld die geen vast 
woonadres hebben en zwerven van adres naar adres 
en soms ook buitenslapen. 
De figuur hieronder laat zien dat het aantal feitelijk 
daklozen tussen 2010 en 2014. Er lijkt nu een stabili-
satie te zijn dit geldt zowel voor de groep buiten-
slapers als de groep dak- en thuislozen. Door het 
aantal feitelijke daklozen over een langere periode 
te meten is met meer zekerheid vast te stellen of 
er daadwerkelijk een stabilisatie is.

Beleid en interventies
Passend toewijzen
Woningcorporaties vervullen een centrale rol in de 
Nederlandse volkshuisvesting.  Het maatschappelijk 
gebonden vermogen van de woningcorporaties wordt 
zo veel mogelijk ingezet voor diegenen die daar primair 
op zijn aangewezen. 
Het kabinet stelt een landelijke regeling voor het 
‘passend toewijzen’ van sociale huurwoningen voor. 
Door ‘passend toewijzen’ krijgen huurders een 
woning waarvan de huur aansluit bij hun inkomen. 
Het voorkomt dat huurders snel in betalingsproblemen 
komen en dat het bedrag dat het Rijk moet uitgeven 
aan huurtoeslag te hoog oploopt. 

Langer thuis wonen
Het beleid van de rijksoverheid is erop gericht om 
mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. In 
het kader daarvan is de Zaanstad gestart met de 
ontwikkeling van een woon/zorg visie met o.a. als 
doel het verkrijgen van inzicht in de kwantitatieve en 
kwalitatieve behoefte aan wonen en zorg, zodat de 
gemeente op grond daarvan beleid kan uitwerken.

Beschermd wonen
In het kader van Beschermd Wonen zijn er AWBZ 
taken vanuit het Rijk naar de centrumgemeenten 
(Zaanstad en Purmerend) overgeheveld. De cen-
trumgemeenten trekken gezamenlijk op in het 
ontwikkelen van een regiovisie Beschermd Wonen, 
waarbij o.a. de ontwikkeling  van een gezamenlijk 
toegangstraject is meegenomen. Parallel aan de 
ontwikkeling van de regiovisie zijn Zaanstad en 
Purmerend gestart met een project ‘Beleidsontwik-
keling Beschermd wonen’. De hierbij gestelde doelen 
hebben betrekking op:
•  de afstemming van de vraag naar beschermd
 wonen en een aanbod waarbij een participatie in de
  samenleving zo optimaal mogelijk kan plaats vinden;
•  de ontwikkeling van een indicatiestelling met   
 daarin de ‘groeimogelijkheden’ van de klant 
 t.a.v.  zelfredzaamheid en participatie. 
Een monitoring van de ontwikkeling van een flexibel 
aanbod van beschermd wonen en de ‘groeimogelijk-
heden’ van de klant zal in de beleidsontwikkeling 
worden meegenomen. In deze lokale beleidsontwik-
keling wordt tevens de relatie met de maatschappelijke 
opvang onderzocht.

Tabel 2. Schattingsresultaten van het absolute aantal feitelijk 
en residentieel daklozen voor gemeente Zaanstad.

Feitelijk
daklozen

Residentieel
daklozen

Totaal

2008

2012

67107

60141

174

201

Figuur 4. Aantal feitelijke daklozen uitgesplitst naar buitenslapers 
en dak- en thuislozen in regio Waterland.
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Actief preventiebeleid bij huurachterstanden
In Zaanstreek-Waterland lijkt het aantal huishoudens 
met een huurachterstand toe te nemen en het aantal 
ontruimingen af te nemen. Dit zou verklaard kunnen 
worden door de economische recessie enerzijds en 
het actieve beleid van de woningcorporaties anderzijds. 
Tegenwoordig sturen woningbouwcorporaties sneller 
een betalingsherinnering via post of sms. Hierdoor 
zien woningcorporaties dat mensen sneller hun huur-
achterstand betalen en schulden minder hoog laten 
oplopen. Huisbezoek is volgens de woningcorporaties 
de meest effectieve maatregel om huurachterstand te 
voorkomen. 
Zaanstad en de woningcorporaties voeren al jaren een 
actief beleid dat gericht is op het voorkomen van huis-
uitzettingen en schulden. Zaanstad heeft per februari 
2015 een convenant gesloten met de corporaties en de 
Sociaal wijkteams met als doelstelling het voorkomen 
en terugdringen van (oplopende) betalings-achterstand-
en en huisuitzettingen van inwoners van Zaanstad met 
huurachterstanden.
Purmerend heeft al jaren afspraken met de woning-
corporaties. Deze hebben er toe geleid, dat het aantal 
huisuitzettingen wegens huurachterstand in vergelij-king 
met de periode 2005-2008 fors zijn teruggedrongen van 
gemiddeld 30 per jaar naar ca. 15 per jaar.

Tweede kans bij woninguitzetting
Purmerend biedt huurders die door huurachterstand 
of overlast hun woning zijn uitgezet een Tweede Kans. 
Dit tweede kans beleid wordt uitgevoerd door de 
Algemene Opvang Purmerend. In Zaanstad zijn de 
woningcorporaties per 2015 gestopt met de uitvoering 
van het tweede kans beleid. Door de samenwerkings-
afspraken tussen corporaties en de wijkteams wordt 
verwacht dat de betalingsachterstanden in een vroeg 
stadium worden opgepakt.

Maatschappelijke opvang dak- en thuislozen
Maatschappelijke opvang is volgens de definitie in de 
Wmo ‘het tijdelijk bieden van onderdak, begeleiding, 
informatie en advies aan personen die, door een of 
meer problemen, al dan niet gedwongen de thuis-
situatie hebben verlaten en niet in staat zijn zich op 
eigen kracht te handhaven in de samenleving’. 
De focus binnen de maatschappelijke opvang zal de
komende jaren worden verlegd van opvang naar 
preventie en blijvend herstel na uitstroom. Mensen 
worden in hun eigen kracht ondersteund, zodat dak-
loosheid zoveel mogelijk wordt voorkomen. Doel is 
dat een opvangplek hooguit een korte tussenstop is, 
waarna weer participatie in de Nederlandse samen-
leving kan plaatsvinden.
De centrumgemeenten Purmerend en Zaanstad in 
de regio Zaanstreek-Waterland moeten zorgen voor 
maatschappelijke opvang van dak- en thuislozen. Dat 
betekent samenwerking tussen alle betrokken partijen 
zoals  opvanginstellingen, zorgkantoren en woning-
corporaties en omringende gemeenten. 

Bijstand voor dak- en thuislozen 
Sinds 1998 is bij wet de mogelijkheid gecreëerd om 
bijstand te verlenen aan personen die niet over een 
adres beschikken, zoals daklozen. Dit beleid is van 
toepassing op daklozen die niet beschikken over of 
niet langdurig gebruik maken van zelfstandige huis-
vesting, van residentiële huisvesting (bijv. opvang-
centra, ziekenhuizen, gevangenissen), of van onderdak 
bij familie of vrienden. 

Aanbevelingen
Het zicht op het aantal ontruimingsvonissen en de 
feitelijke ontruimingen kan verbeterd worden. Bij het 
opstellen van  deze factsheet is gebruik gemaakt van 
de jaarverslagen van de woningcorporaties en 
gegevens van de GGD. Alle Exploot van Kennisgeving 
worden aan de gemeente gemeld. De gemeenten 
kunnen met deze gegevens het aantal ontruimings-
vonnissen en feitelijke ontruimingen goed monitoren.
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