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OPLEGGER 

Algemeen 

Onderwerp Richtinggevende discussie Huisvesting maatschappelijke doelgroepen 
Verspreiden Nee 
Contactpersoon Saskia Westgeest 
Eenheid Sturing 
E-mail s.westgeest@regiogv.nl  
Kenmerk 18.0009229 
Datum 18 oktober 2018 

 
Voorstel 

Nummer Omschrijving 
Voorstel 1.  Instemmen met het voorstel Handboek en stroomschema Huisvesting 

Maatschappelijke Doelgroepen. 
Voorstel 2.  Instemmen met het handboek Huisvesting Maatschappelijke Doelgroepen. 
Voorstel 3.  Instemmen met het stroomschema Huisvesting Maatschappelijke 

Doelgroepen. 
Voorstel 4.  Punten 1 t/m 4 zoals in de toelichting benoemd specifiek bespreken en 

aangeven: 
- Of u zich kunt vinden in de voorgestelde aanpak 
- Of u aanvullingen/suggesties heeft 
- Of u ondersteuning nodig heeft bij het effectueren van de aanpak 

zoals beschreven in het handboek en stroomschema en zo ja welke.  
 
Behandeling 

Datum Overleg Doel Conclusie 
30-10-18 Uitvoeringsoverleg Adviseren Positief (onder voorbehoud) 
06-11-18 Klankbordgroep Adviseren Positief 
08-11-18 Directie-overleg Adviseren Positief 
22-11-18 Portefeuillehoudersoverleg 

fysiek domein 
Kennisnemen  

06-12-18 Directie-overleg Vaststellen  
20-12-18 Portefeuillehoudersoverleg 

sociaal domein 
Vaststellen  

januari Besluitvorming lokaal   
 
Toelichting 

Beknopte toelichting 
Het afgelopen jaar is in werkgroepen samengewerkt aan de verdere uitwerking van de eerder vast 
gestelde nota ‘Huisvesting Maatschappelijke Doelgroepen’. Tijdens het UO in oktober en DO in 
november wordt ingegaan op de resultaten tot nu toe en de voorliggende keuzes. Daarna vindt 
besluitvorming plaats. 
 
Aan het uitvoeringsoverleg wordt gevraagd de werkwijze zoals opgenomen in het handboek en zoals 
opgenomen in het stroomschema te bespreken. We horen graag of zij zich in de voorgestelde 
werkwijze kunnen vinden, welke aanvullingen en/of suggesties zij hebben en of zij ondersteuning 
nodig hebben bij de implementatie van de voorgestelde werkwijze en zo ja welke. ). In het handboek 
en stroomschema wordt het volgende geregeld:  

1. Een eenduidige regionale werkwijze waarbij iedere partij weet wat er van hem verwacht 
wordt en welke stappen genomen moeten worden. 

2. De helft van de historische huurschuld bij de corporatie waar gehuurd is ten tijde van het 
slecht huurderschap wordt bekostigd door de herkomstgemeente en niet de Huren Onder 
Voorwaarde aanvragende gemeente. De andere helft bekostigt de betrokken corporatie 

3. Er  komt een risicofonds bij de Regio voor onvoorziene en onverzekerbare bedragen ter 
hoogte van X (n.t.b.) bedrag  

4. Er er ondersteuning vanuit het urgentiebureau voor vragen op het gebied van huisvesting 
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maatschappelijke doelgroepen en heeft het urgentiebureau een actieve rol vanaf 
aanmelding tot start Huren Onder Voorwaarde. 

Wij vragen het uitvoeringsoverleg om bij de bespreking specifiek in te zoomen op bovenstaande 
punten.  

 
Bijlage(n) 

Nummer Omschrijving 
Bijlage 1.  Voorstel HMD 
Bijlage 2.  Concept handboek HMD 
Bijlage 3.  Stroomschema HMD 

 


