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De Woonladder
% g o : regio rivierenland

Ondertekenaars :
Gemeente Maasdriel, gemeente Zaltbommel, Woonlinie, De Kernen, Woningstichting Maasdriel, STMR, Reinier van Arkel

Zaltbommel/Maasdriel 19 februari 2014

Samenwerkingsovereenkomst
Uitwerking 'Woonladder (sub)regio Bommelerwaard'

Ondergetekenden
1. Gemeente Zaltbommel, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar wethouders de heer
mr. A.C. Bragt en de heer A. van Balken, hierna te noemen "gemeente Zaltbommel";
2. Gemeente Maasdriel, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar wethouders de heer drs.
J. Huizinga en de heer J.J.T.M. Leijdekkers, hierna te noemen "gemeente Maasdriel";
3. Woningstichting Maasdriel, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder de
heer E.A.M. Giezen, hierna te noemen "woningstichting Maasdriel";
4. Woonlinie, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer mr. P.A.W. van
den Heuvel, hierna te noemen "Woonlinie";
5. Woonstichting de Kernen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder de
heer ing. M.C. Kempe, hierna te noemen "De Kernen";
6. Reinier van Arkel, rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw drs. J.A.A.M. van der
Leest, hierna te noemen "Reinier van Arkel";
7. Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw C.J.M. van de Wiel, hierna te noemen "STMR".

De ondergetekenden worden gezamenlijk in deze overeenkomst aangeduid als de "Partijen".
directeur divisie Zorg & Resocialisatie

Overwegingen
a. Door de woningcorporaties in de Bommelerwaard en de twee gemeenten Zaltbommel en
Maasdriel is het initiatief genomen om voor deze subregio een systematiek te ontwikkelen voor de opvang van de groep kwetsbare woningzoekenden.
b. Het gaat daarbij op de eerste plaats om de groep die terugvalt op openbare geestelijke
gezondheidszorg (OGGz) en/of maatschappelijke opvang (MO). Op de tweede plaats kijken we ook naar een bredere groep, die niet binnen de OGGz/MO opgevangen wordt,
maar wel kwetsbaar is op de woningmarkt en vaak met spoed en/of tijdelijk een woning
nodig heeft.
c. Er wordt aangesloten bij de systematiek van de Woonladder: De Woonladder is er op gericht om dak- en thuisloosheid tegen te gaan, huisuitzettingen te voorkomen en een sluitend systeem te realiseren waarbij niemand buiten de boot valt.
d. Partijen in de Bommelerwaard streven er naar om de Woonladder in te vullen, op een
wijze die past bij de kleinschaligheid en bij de vraag en mogelijkheden van de (sub)regio.
e. Prioriteit ligt daarbij op het voorkomen van huisuitzetting en het, in dat kader, tijdig signaleren en aanpakken van knelpunten in de woonsituatie.
f. Als dit niet voorkomen kan worden of indien mensen geen dak boven hun hoofd hebben,
dient er een sluitend netwerk van (opvang)voorzieningen te zijn.
g. De Woonladder dient onderdeel te zijn van de totale maatschappelijke opvang / OGGz
en het thema Wonen & Zorg in de regio.

h. Samenwerking en afstemming tussen partijen is noodzakelijk voor een effectieve en ook
efficiente inzet van hulp aan de genoemde groep kwetsbare burgers, ook om te voorkomen dat burgers tussen wal en schip vallen of onnodig afzakken naar lagere treden op
de Woonladder.
i. Als achtergrond dient de notitie "De woonladder in de subregio Bommelerwaard, Voorstel
en advies voor een sluitend netwerk voor huisvesting van kwetsbare woningzoekende"
(februari 2012, definitief vastgesteld door de Regionale Volkshuisvestingscommissie
Bommelerwaard op 19 juni 2013) en de notitie 'De woonladder in de Bommelerwaard:
(net)werk in uitvoering!'

Komen als volgt overeen:
1.
Doel van de samenwerking
Partijen willen met deze samenwerkingsovereenkomst gezamenlijk uitvoering geven aan de
doelstelling 'het ontwikkelen van een passende systematiek voor de subregio Bommelerwaard
voor de opvang van de groep kwetsbare woningzoekenden op basis van de uitgangspunten van
de 'woonladder'.
De samenwerkingsovereenkomst heeft mede als doel om partijen te binden aan het gezamenlijke doel en om rollen en taken helder te maken.

2.
Doelgroep
Binnen de OGGz/maatschappelijke opvang is er sprake van een doelgroep die gekenmerkt
wordt door haar multiproblematiek. Hierbij kan gedacht worden aan schulden, huiselijk geweld,
overlast, vervuiling, verslavingen, eventueel in combinatie met psychische beperkingen. Ook
tienermoeders en slachtoffers van lover-boys horen tot deze kwetsbare doelgroep.
Een tweede doelgroep waaraan dit project aandacht besteedt is de doelgroep die behoefte
heeft aan urgente, tijdelijke huisvesting. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die te maken hebben
met echtscheidingen, faiiiissementen/gedwongen verkoop van woningen en mensen die tijdelijk
hun huis moeten verlaten.

3.

Rol partijen

3.1

De gemeenten
Gemeenten hebben de regierol op het gebied van OGGz/MO. De gemeenten dragen
zorg voor een vangnet en een goede toeleiding naar zorg vanuit de Wmo.
De gemeenten maken afspraken met centrumgemeente Den Bosch over het gebruik van
opvangvoorzieningen in de stad.

3.2

De woningcorporaties
De woningcorporaties zijn verantwoordelijk voor het bieden van (betaalbare) huisvesting
aan kwetsbare doelgroepen die niet zelfstandig in hun huisvesting kunnen voorzien.
De woningcorporaties zijn verantwoordelijk voor het realiseren en beheren van betaalbare
woonvoorzieningen voor personen die niet zelfstandig in hun huisvesting kunnen voorzien, in dit kader specifiek voor die doelgroepen ( de maatschappelijk kwetsbaren )die op
de onderste treden van de Woonladder 'wonen' en niet zonder meer gehuisvest kunnen
worden in een reguliere sociale huurwoning.
De gezamenlijke woningcorporaties investeren in die specifieke woonvormen/ benodigde
vastgoed van de woonladder en stellen een gezamenlijk exploitatie- en beheerplan op.

Woningcorporaties en stellen deze woonvormen ter beschikking voor instroom van de
doelgroep en stellen reguliere huisvesting ter beschikking bij uitstroom.
3.3

De zorgorganisaties
De zorgorganisaties zijn verantwoordelijk voor het bieden van de juiste zorg en begeleiding.

4. Taken en verantwoordelijkheden Partijen
Partijen gaan met de ondertekening van de onderhavige samenwerkingsovereenkomst akkoord
met de volgende afspraken:
4.1 Normaal wonen
Verbeteren van de afstemming tussen partijen in het voortraject: aanpassen ketenoverleg,
afspraken over regierol in casus, tijdig signaleren en aanpakken van knelpunten.
4.2 Tweede kansbeleid
Uitgangspunten zoals verwoord in de bijlage
Convenant inzake Tweede Kansbeleid Bommelerwaard, concept d.d. 7 februari 2014.
4.3 Tussenvoorziening
Op korte termijn realiseren van een tussenvoorziening. Voor verdere uitwerking
ge 'Notitie Tussenvoorziening Bommelerwaard, versie 31 januari 2014.

zie bijla-

4.4 Sociaal pension / onderste trede
Uitgaan van maatwerk: op basis van individuele situatie worden afspraken gemaakt voor
opvang in de eigen regio, in de regio Rivierenland of Den Bosch. Hierover worden vooraf
globale afspraken gemaakt met de Regio Rivierenland en centrumgemeente Den Bosch.
4.5 Short Stay / tijdelijk wonen
Het realiseren van een voorziening voor tijdelijk wonen op basis van vooraf gestelde kaders, zoals verwoord in de bijlage 'Notitie Shortstay Bommelerwaard d.d. 27 november
2013'.

4.6 Overige afspraken
Informatie over de behaalde resultaten
De stuurgroep/RVC bespreekt jaarlijks de voortgang en de behaalde resultaten van de
Woonladder.

5. Communicatie en informatie
Partijen informeren elkaar regelmatig. Er vindt minimaal een maal per jaar overleg plaats op
bestuurlijk niveau om de voortgang van de samenwerking en de gemaakte afspraken te bespreken. Daarnaast vindt er regelmatig overleg plaats op niveau van de projectgroep. Mogelijk
gaat de projectgroep op in een ander overlegstructuur, maar wordt bewaakt dat het thema
Woonladder regelmatig (minimaal 2x per jaar) aan bod komt.
De regierol ligt bij de agendacommissie/ projectgroep (zie bijlage organisatiestructuur 'Woonladder').

6. Aanvang, duur en einde overeenkomst
Deze overeenkomst start per 1 maart 2014. Minimaal een maal per jaar vindt er bestuurlijk overleg plaats om gemaakte afspraken te evalueren en eventueie nieuwe of aanvullende afspraken te maken.
Partijen zijn gerechtigd deze overeenkomst op te zeggen indien door omstandigheden,
die gelegen zijn buiten de wil van de partijen, voortzetting in redelijkheid niet langer kan
worden gevergd. Een dergelijke omstandigheid kan zich voordoen indien de door de partij ter uitvoering van deze overeenkomst te maken kosten niet langer, al dan niet ten gevolge van gewijzigde regelgeving, worden gefinancierd en/of indien de beschikbare financiering onvoldoende is om de kosten te dekken. Deze opzegging dient alsdan, per
aangetekend schrijven, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie
maanden, naar de andere in deze overeenkomst genoemde partij, te geschieden.
Ieder der partijen is bovendien gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang
te beeindigen indien de andere partij handelt in strijd met een der bepalingen in deze
overeenkomst.

7. Slotbepalingen
De bij deze overeenkomst gevoegde bijlagen maken deel uit van deze overeenkomst.
Deze bijlagen zijn of worden als zodanig door Partijen gewaarmerkt.
De volgende bijlagen vormen met deze overeenkomst een onverbrekelijk geheel:
•

De Woonladder in de subregio Bommelerwaard, Voorstel en advies voor een sluitend netwerk voor huisvesting van kwetsbare woningzoekende (feb. 2012), incl.
Addendum (maart 2013), vastgesteld door de Regionale Volkshuisvestingscommissie Bommelerwaard op 19 juni 2013.

•

Notitie/memo Bestuurlijk overleg Volkshuisvesting 25/9/2013

•

Structuur ketenoverleg januari 2014

•

Normaal wonen: 1 kans

•

Concept Convenant Tweede kansbeleid, februari 2014

e

Tussenvoorziening (31-01-2014)

Maatschappelijke opvang: onderste trede (februari 2014)
Shortstay (27-11-2013)

Aldus overeengekomen en getekend in Kerkdriel op 19 februari 2014:

De gerrteente Zaltbomm

De heer A.C. va^Balken, wethouder/gemachtigde

0

n y e n t e Maasdriel

De peer drs. J'/Huizinga, wethouder/gemachtigde

De heerVnr. P/A.W. van den Heuvel, directeur-bestuurder

De heer ing. M.C. Kempe, directeur-bestuurder

Mevrouw C.J.M. van de Wiel, gemachtigde
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