
  

  

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Inhoud van het voorstel 

In het kader van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (Oggz) en het nastreven 

van een goede relatie tussen de verhuurder en de huurder, staan de gemeente en  

corporaties voor de opdracht om huisuitzettingen zo veel als mogelijk is te  

voorkomen. 

In ons coalitieakkoord hebben wij aangegeven te willen inzetten op het voorkomen  

van huisuitzettingen en te interveniëren op achterliggende problematiek die tot  

huisuitzetting leidt.  

 

In het bestuurlijk Gemeente/Corporatieoverleg (Bestuurlijk GeCo) van 14 

september 2006 is ons voornemen positief ontvangen en is besloten dit onderwerp 

gezamenlijk verder uit te werken. Zowel voor de corporaties als voor de gemeente 

is er sprake van een win-win situatie, namelijk: 

 

voor de corporaties: 

 het vorm geven aan de maatschappelijke functie 

 meer opgeloste en minder problematische huurschulden 

 besparingen in het kader van incasso, zoals minder afboekingen, lagere 

huurschulden en deurwaarderskosten 

 

voor de gemeente: 

 het voorkomen van persoonlijk leed; het humanitaire aspect (zorgplicht 

gemeente) 

 het vroegtijdig signaleren van schuldenproblematiek waardoor eerder 

interventies mogelijk zijn 

 besparingen op kosten voor maatschappelijke opvang en pensionkosten 

 besparingen op de ontruimings- en opslagkosten  

 

Er is een werkgroep ingesteld waaraan de corporaties, de GGD/HDK en de  

gemeente (PD/SoZaWe, SB/BOR, MO/OWG en de stadsdeelregisseur) hebben  

deelgenomen. Met het advies van de werkgroep om in het kader van een pilot een  

Regievoerder (2 fte) aan te stellen, heeft het bestuurlijk GeCo op 20 december jl. 

ingestemd. De Regievoerder wordt als spin in het web actief vanaf dag 31  

na het ontstaan van de huurschuld. De Regievoerder is de primus interparis in het 

hulpverleningsproces.  
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De pilot wordt voor een jaar aangegaan en een eventuele voortzetting is afhankelijk  

van de effectiviteit. Het bestuurlijk GeCo adviseert om voor het meten van de  

effectiviteit het aantal huisuitzettingen in 2006 en 2007 als uitgangspunt te nemen. 

 

De kosten van de pilot van € 128.400 per jaar worden gezamenlijk (elk 50%) door  

de gemeente en corporaties betaald. Het rijk heeft via het gemeentefonds in de  

septembercirculaire 2007 extra middelen voor preventie schuldhulpverlening  

beschikbaar gesteld. Voor 2008 is € 174.000 toegekend en voor 2009 een bedrag  

van € 139.000. Deze middelen staan in de gemeentebegroting gereserveerd. 

Vooruitlopend op de preventienota schuldhulpverlening die in maart aan de raad  

wordt voorgelegd, stellen wij voor om het gemeentelijk aandeel in de kosten van de 

pilot van € 64.200 ten laste van deze middelen te brengen. 

 
Voorstel 

In te stemmen met het voorstel om de partiele financiering van de pilot Preventie 

huisuitzettingen van € 64.200 ten laste te brengen van de extra middelen die het rijk 

via het gemeentefonds voor preventie schuldhulp-verlening heeft toegekend.Het 

college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 
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De Raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,  

 

Besluit: 

 

de pilot Preventie huisuitzettingen van € 64.200 voor 2008 en € 64.200 voor 2009 

ten laste te brengen van de extra middelen die het rijk via het gemeentefonds voor 

preventie schuldhulpverlening heeft toegekend. 

 

Gedaan in de vergadering van …….. 

 

 

De griffier      De voorzitter,  
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