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Redenen van huisuitzetting 
in de stad
Huurschuld blijkt de voornaamste reden te zijn voor huisuitzetting. In 
de monitor van 2003 hebben we gezien dat bij 92 procent van het 
totale aantal uit huis gezette personen huurschuld de reden van de 
huisuitzetting was. Overigens is er naast huurschuld vaak meer aan 
de hand, zoals overlast en verwaarlozing. 
In tabel 4.6 geven we de redenen van huisuitzetting weer van de per-
sonen die in 2003 en 2004 uit huis zijn gezet en die we terugzien in de 
maatschappelijke opvang.

We zien dat personen die in 2003  gebruik zijn gaan maken van de 
maatschappelijke opvang, vaker uit huis zijn gezet wegens overlast. In 
2004 is dit percentage tweemaal zo laag. 

Provincie Groningen
Een aantal corporaties in de provincie Groningen weigerde hun me-
dewerking bij het afstaan van gegevens over huisuitzetting voor de 
dak- en thuislozenmonitor. Toch, omgerekend naar het aantal inwo-
ners dat in de verschillende gemeenten woonachtig is, schatten we 
dat 80 procent van de huisuitzettingen uit de provincie Groningen bij 
ons bekend is. 

In de provincie Groningen zijn in 2003 en 2004 in totaal 243 unieke 
personen uit huis gezet. Uit tabel 4.7 valt af te lezen dat het aantal 
huisuitzettingen in de provincie Groningen in 2004 licht afneemt.  

2002

2003

2004

147

127

116

18

12

5

4

5

5

Huisuitzetting Totaal 

uitgezet

Nachtopvang 

2003/2004

Dagopvang 

2003/2004

6

0

2

Postadres

 2003/2004

Tabel 4.7 Huisuitzetting in de provincie Groningen  

Van de personen die in de provincie uit huis zijn gezet, overnachten in 
2003  en 2004 zeventien personen in een van de opvangvoorzieningen 
van de stad of provincie Groningen. We zien er tien terug in de dagop-
vang en twee personen hebben slechts een postadres bij een van de 
maatschappelijke opvangvoorzieningen. 
Verder valt op dat niet alleen het aantal huisuitzettingen in 2004 af-
neemt maar ook het aantal personen dat is gaan overnachten in een 
van de opvangvoorzieningen.

We merken op dat er na huisuitzetting in de stad Groningen procen-
tueel meer personen gebruik zijn gaan maken van een van de maat-
schappelijke opvangvoorzieningen dan na huisuitzetting in de provin-
cie Groningen. (In 2003 was dit respectievelijk 32% en 13%;  in 2004 
19% en 10%.)
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Tabel 4.6 Redenen huisuitzetting 

in de stad van personen die van de 

maatschappelijke opvang gebruik 
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Aantal en percentage

21

4

1

-

26

81%

15%

4%

-

100%

2004 2004

Huurschuld

Overlast

Beide

Onbekend

Totaal

Reden

De dak- en thuislozenmonitor is een instrument met als doel 
het marginaliseringsproces van dak- en thuislozen in beeld 
te brengen. Hierbij is de aandacht gericht op preventie van 
en nazorg bij dak- en thuisloosheid. Waar komen de dak- 
en thuislozen vandaan? Van welke voorzieningen maken 
nieuwe dak- en thuislozen gebruik?  Had men, voordat men 
dakloos werd, al contact met hulpverleningsinstellingen? 
De monitor maakt het mogelijk om de dak- en thuislozen-
populatie langdurig te volgen en om trendverschuivingen te 
signaleren.
Bureau Onderzoek heeft vorig jaar een start gemaakt met 
de ontwikkeling van de dak- en thuislozenmonitor op basis 
van registratiegegevens over 2003. De resultaten hiervan 
staan beschreven in de publicatie ‘Over leven zonder huis’. 
De resultaten van de monitor 2004 presenteren we in de 
volgende factsheets: 
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In deze factsheet gaan we in op het marginaliseringproces na huisuitzetting. Daarbij wordt onder 
meer gekeken naar hulpverleningscontacten, zowel voorafgaande aan als na huisuitzetting. Van de 
woningcorporaties in de stad Groningen hebben we van de jaren 2000 tot en met 2004 gegevens over 
huisuitzettingen. Complete informatie over de huisuitzettingen van de provincie Groningen hebben we 
vanaf 2002. We zullen huisuitzettingen in de provincie en de stad Groningen dan ook apart beschrijven. 
Allereerst geven we een beschrijving van de uitgezette huishoudens in de stad Groningen. 
Een huishouden kan uit meerdere personen bestaan. Per persoon hebben we onderzocht of men 
gebruik heeft gemaakt van maatschappelijke opvangvoorzieningen. Hetzelfde geldt voor contacten 
met hulpverleningsinstellingen.

Uitgezette huishoudens Stad Groningen
Tabel 4.1 Huisuitzetting aantal huishoudens 

in de stad Groningen  
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Tabel 4.2 Huisuitzetting aantal unieke personen in de stad Groningen in 2003 en 2004

Uitgezette unieke personen 
stad Groningen

In 2004 zien we bij het totaal aantal uitgezette unieke personen een daling van bijna 40 per-
sonen ten opzichte van 2003. Ook het aantal personen dat is uitgezet en dat gebruik is gaan 
maken van één van de maatschappelijke opvangvoorzieningen, is in 2004 gedaald. 
Van de personen die uit huis zijn gezet, zien we in 2003 en 2004 84 personen terug in één van 
de  maatschappelijke opvangvoorzieningen in de stad en provincie Groningen of men heeft 
daar een postadres. Van die 84 personen overnachten er 36 in een van de opvangvoorzienin-
gen, terwijl 29 personen uitsluitend gebruik maken van de dagopvang. Daarnaast hebben 19 
personen een postadres bij de maatschappelijke opvang.  

Huisuitzetting en hulpverlening 
Om zicht te krijgen op de mate waarin hulpverlening als middel tot preventie wordt ingezet 
bij huisuitzetting, hebben we gekeken hoeveel huishoudens van het totaal aantal huisuitzet-
tingen hulpverlening hebben ontvangen, voorafgaande aan huisuitzetting. Vervolgens zetten 
we de hulpverleningscontacten na huisuitzetting uiteen.
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Tabel 4.3 Hulpverlening voor huisuitzetting 

in de stad Groningen  

Hulpverlening voor huisuitzetting
Op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg 
zien we dat er weinig hulp wordt gevraagd en/of 
aangeboden in de periode, voorafgaande aan 
de huisuitzetting. De hulp, voorafgaande aan de 
huisuitzetting komt in 2003 en 2004 voornamelijk 
vanuit Geldzorg. Omdat de voornaamste reden 
van huisuitzetting huurschuld is, is deze inzet 
vooraf terecht.

Hulpverlening na huisuitzetting
Wat opvalt, is dat er na de huisuitzetting in ver-
houding meer huishoudens bij de MJD terecht-
komen. 

Tabel 4.4 Hulpverlening na huisuitzetting 

in de stad Groningen WoonKans
Bureau WoonKans biedt uitgezette huishoudens 
in de gemeente Groningen een laatste kans op 
herhuisvesting. Door verschillende oorzaken kan 
het voorkomen dat mensen uit hun huurwoning 
worden gezet en op straat dreigen te belanden. 
Aanmelding bij Bureau WoonKans vindt plaats in 
geval van uitzetting op grond van overlast of van 
huurschuld in combinatie met overlast. 
Van de uitgezette huishoudens in 2003 zijn er 53 
nieuw aangemeld bij WoonKans. In 2004 waren 
er minder nieuwe aanmeldingen; namelijk 27.

In de stad Groningen zijn in de 
periode tussen 2000 tot en met 
2004 885 huishoudens uit huis 
gezet. Daarbij waren 48 per-
sonen twee keer betrokken.  

In de periode van 2000 tot en 
met 2004 zien we ieder jaar 
een afname in het aantal uit-
gezette huishoudens in de stad 
Groningen.
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Tabel 4.5 Na huisuitzetting naar de 

maatschappelijke opvang

Van huisuitzetting 
naar opvang
Hoelang duurt het voordat een persoon van wie we weten dat 
die na een huisuitzetting in de nachtopvangvoorziening terecht-
komt, vanaf de dag van uitzetting daadwerkelijk in de opvang 
wordt gesignaleerd?

In de jaren 2003 en 2004 zijn er in totaal 558 personen in de stad en provin-
cie uit huis gezet. In tabel 4.5 zien we dat van deze groep na het moment 
van huisuitzetting 48 personen (9 %) nog in diezelfde periode in de nacht-
opvang instromen.
Van deze 48 personen stromen er binnen twaalf maanden 45 in de nacht-
opvang in. En bijna driekwart stroomt zelfs binnen drie maanden in. Drie 
personen komen pas na een jaar in de nachtopvang terecht.


