
246. DAKLOOSHEID                                       
  
1. Algemeen  
  
Dakloosheid kan diverse oorzaken hebben: 

Wegens ontruiming van de woning i.v.m. huurschuld. 
Wegens echtscheiding of andere problemen met familie, vrienden e.d. 
Wegens het ontbreken van een juridische status, zoals uitgeprocedeerde vreemdelingen e.d. 
Wegens overige oorzaken.  

Duidelijk is dat de betrokkene niet beschikt over een zelfstandige woning en evenmin kan inwonen bij 
familieleden, vrienden e.d. De vraag rijst in hoeverre de GSD via bijzondere bijstand eventueel tijdelijke 
opvangvoorzieningen verstrekt indien de betrokkene zegt wegens dakloosheid extra kosten te hebben voor 
tijdelijk verblijf, die de algemene bestaanskosten voor levensonderhoud overstijgen. Het kan zijn dat de 
betrokkene extra opvang aanvraagt, wegens verblijf in een hotel of wegens mogelijk andere kosten.  
  
2. Voor kostgeld bij dakloosheid geen bijzondere bijstand  
  
De GSD kan op verzoek van de betrokkene bemiddelen naar familie, vrienden e.d. teneinde te trachten op 
korte termijn een inwoning in onze gemeente te realiseren. Het ligt  voor de hand dat de betrokkene dan een 
redelijk kostgeld is verschuldigd. In de kosten van het kostgeld wordt als regel geen bijzondere bijstand 
verstrekt, aangezien het niet gaat om kosten die niet uit het inkomen op bijstandsniveau kunnen worden 
betaald. 
  
3. Voor extra kosten bij dakloosheid geen bijzondere bijstand  
  
Afhankelijk van de individuele situatie kan het voorkomen dat inwoning bij familie, vrienden e.d. niet te 
realiseren is. Dat kan veroorzaakt worden door de houding van betrokkene zelf, door het niet aanwezig zijn 
van voldoende faciliteiten in onze gemeente of andere redenen hebben. In dergelijke gevallen kan de 
betrokkene als regel geen aanspraak maken op bijzondere bijstand, aangezien sprake is van een 
voorliggende voorziening, te weten regionale daklozenopvang (zie hierna) 
   
4. Verwijzing bij dakloosheid naar daklozenopvang in de regio  
  
Lukt het de betrokkene niet om vrijwillig, of met behulp van de GSD, inwoning te vinden bij familie, vrienden 
e.d. die in onze gemeente woonachtig zijn, dan wordt de betrokkene verwezen naar de daklozenopvang in 
de regio. Het betreft voorzieningen van het Leger des Heils e.d. Omdat de betrokkene van dergelijke 
voorliggende voorzieningen gebruik kan maken is extra bijstand niet nodig. 
  
Een gevolg van die situatie is wel dat wanneer de zelfstandige woonruimte of de inwoning in onze gemeente 
wordt opgeheven door vertrek naar de daklozenopvang in de regio, de bijstand in de kosten van 
levensonderhoud –indien en voor zover daarop aanspraak bestaat- direct wordt beëindigd. Het verblijf in 
onze gemeente wordt dan namelijk beëindigd, zodat betrokkene niet langer meer zijn woonplaats heeft in 
onze gemeente. Bovendien heeft de centrumgemeente Rotterdam tot taak de daklozenopvang voor de regio 
te verzorgen. 
  
Na vertrek naar de regionale daklozenopvang wordt de beschikking inzake de beëindiging van bijstand  
gezonden naar de betrokkene. Tevens wordt een afschrift gezonden naar de SoZaWe Rotterdam met het 
verzoek om de algemene bijstand in de kosten van levensonderhoud zonodig over te nemen.  SoZaWe 
Rotterdam kan ook een eventueel verzoek om bijzondere bijstand wegens gesteld extra kosten beoordelen. 
  
Ook in het geval dat de betrokkene niet eerder een woning (of woonruimte) in onze gemeente heeft gehad 
en vanuit de regio bij onze gemeente wegens dakloosheid een aanvraag indient, vindt een doorverwijzing 
plaats naar SoZaWe Rotterdam. Hierbij kan nog worden aangevuld dat een briefadres  in onze gemeente niet 
voldoende wordt geacht om aan te nemen dat betrokkene in onze gemeente zijn woonplaats heeft. Een 
briefadres is immers geen verblijf, laat staan hoofdverblijf, in onze gemeente.    
  
Bepalingen  

Artikel  35 WWB 
Artikel  40 WWB 
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