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Kennisnemen van: 

Het 'Regioconvenant Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen 2017-2020' en de 
vervolgacties met betrekking tot het onderzoek naar de aanwezige en extra huisvestingsmogelijkheden 
voor de uitstroom om de druk op de woningmarkt niet verder op te laten lopen en kwetsbare inwoners een 
goede woonplek te kunnen bieden. 

Inleiding: 

Jaarlijks doen inwoners een beroep op de regionale voorzieningen voor Maatschappelijke opvang (MO) en 
Beschermd wonen (BW) in de gemeente Utrecht (de zogenaamde instroom). Bedoeling is dat deze 
inwoners weer teruggaan naar de gemeente van herkomst. In sommige gevallen kan men terugkeren naar 
de woning waar men al eerder woonde. De meesten hebben echter geen woning meer. Uitgangspunt is dat 
de gemeente van herkomst dan zorgt voor adequate huisvesting van deze mensen in de eigen gemeente. 
Oudewater doet dit in samenwerking met de woningbouwvereniging. In het 'Regioconvenant U16 
Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2017-2020' wordt de uitstroom van cliënten naar de 
gemeente van herkomst gereguleerd. Uitgangspunt is dat vanaf 2017 de instroom gelijk is aan de 
uitstroom. 

Doelgroepen bij het Regioconvenant zijn: dak- en thuislozen, cliënten die tijdelijk verblijven in een instelling 
voor beschermd wonen of maatschappelijke opvang en (ex) gedetineerden. Voor de vrouwenopvang 
gelden andere afspraken die voortkomen uit de regionale Huisvestingsverordening. De looptijd van het 
Regioconvenant is 1 februari 2017 tot en met december 2019. 



Kernboodschap: 

Regiogemeenten dragen samen de verantwoordelijkheid voor het organiseren van voldoende 
huisvestingsmogelijkheden voor inwoners die uitstromen uit Beschermd Wonen en Maatschappelijke 
Opvang. Het Regioconvenant komt ten goede aan de uitstroom van kwetsbare cliënten naar de gemeente 
van herkomst. Dit komt overeen met het streven naar een zo groot mogelijke participatie van inwoners in de 
samenleving (sociale inclusie). Met een betere uitstroom ontstaat er in de maatschappelijke opvang en 
beschermd wonen weer ruimte om nieuwe mensen op te vangen en hun goede begeleiding te bieden. Op 
dit moment stokt de uitstroom. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat er onvoldoende woningen in de 
gemeenten van herkomst beschikbaar worden gesteld. De druk op de sociale huurwoningmarkt is groot. 
Door de invoering van passend toewijzen per 1 januari 2016 is deze fors toegenomen en moet er rekening 
gehouden worden met het aanbod in dit kader. 

Passend toewijzen 
De situatie De huur van de woning is 

maximaal: 
Eénpersoonshuishouden (vanaf 18 jaar) met een inkomen 
van maximaal 6 22.200 

C 592,55 

Tweepersoonshuishouden (onder de AOW-leeftijd) met een 
inkomen van maximaal C 30.150 

ë 592,55 

Tweepersoonshuishouden (boven de AOW-leeftijd) met een 
inkomen van maximaal ê 30.175 

C 592,55 

Drie- of meerpersoonshuishouden (onder de AOW-leeftijd) 
met een inkomen van maximaal C30.150 

C635.05 

Drie- of meerpersoonshuishouden (boven de AOW-leeftijd) 
met een inkomen van maximaal C30.175 

6635,05 

In de primaire sector (tot de huurtoeslag aŕtoppingsgrenzen) zijn er in 2016 in Oudewater totaal 38 
mutatiewoningen aangeboden. Van deze 38 woningen zijn er 6 toegewezen aan de reguliere urgenten en 7 
aan statushouders. Als men rekent vanuit het passend toewijzen systeem voor de primaire sector is het 
percentage wat buiten het woonruimteverdeelsysteem is toegewezen 34,21

0

A. Voor statushouders kunnen 
we alleen op deze wijze rekenen, omdat zij in de laagste inkomens categorie vallen. Grotendeels geldt 
ditzelfde ook voor urgent woningzoekenden. 

Als er gerekend wordt tot aan de sociale huurgrens (kale huur < C 710,68) zijn er in 2016 in totaal 48 
mutatiewoningen aangeboden. Van deze 48 woningen zijn er 7 toegewezen aan de reguliere urgenten en 7 
aan statushouders. Als men rekent vanuit de sociale huurgrens is het percentage wat buiten het 
woonruimteverdeelsysteem is toegewezen 29,17

0

Zo. Dit is feitelijk een theoretische situatie, omdat we te 
maken hebben met de huurgrenzen van passend toewijzen. 

Het huidige woningaanbod is dus niet voldoende om te voorzien in huisvesting van bijzondere doelgroepen 
en daarnaast te zorgen dat de wachttijd voor 'gewone' woningzoekenden niet oploopt. Een toename van 
woningen binnen de grenzen van passend toewijzen is hiervoor de komende jaren noodzakelijk. 
Voorwaarde voor de uitvoering van de afspraken uit het Regioconvenant is een goede uitwerking van de 
monitor met daarin een (beter) beeld van de uitstroom en de huisvestingsvraag: niet alleen aantallen, maar 
ook doelgroepen en de voor deze doelgroepen geschikte huisvestingsvormen. 

Relatie met woonvisie en prestatieafspraken 
In de Woonvisie Oudewater 2016-2020 vitale stad en samenleving staat dat er behoefte is aan 
woonvoorzieningen met een ondersteuningsvraag (7.2 Opgaven wonen en zorg, p.22.) Als er 
woonvoorzieningen komen van waaruit uitstroom gewenst is, zijn afspraken over het beschikbaar stellen 
van woningen nodig. Bij het maken van prestatieafspraken zal de vraag worden gesteld of er behoefte is 
aan afspraken over het beschikbaar stellen van woningen voor bijzondere doelgroepen. Daarbij moet dan 
ook uitgezocht worden hoeveel mensen er nu tijdelijk naar een opvang/beschermd wonen in de regio gaan 
en voor hoeveel mensen er dan mogelijk een woning beschikbaar gesteld moet worden voor uitstroom. 
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Een afspraak over het aantal beschikbaar te stellen woningen kan jaarlijks bijgesteld worden op basis van 
de actuele behoefte. 

Financiën 
Aan de uitvoering van dit regioconvenant zijn geen directe kosten verbonden. Mogelijk leidt de 
inventarisatie van het aanbod reguliere huurwoningen en woonvormen tot een voorstel voor uitbreiding of 
aanpassing 

Vervolg: 

Om uitvoering te geven aan de in het Regioconvenant opgenomen afspraken, doen wij onderzoek naar de 
aanwezige en extra huisvestingsmogelijkheden voor de uitstroom. Doel is beter inzicht in - en afspraken 
maken over - het aantal reguliere huurwoningen dat noodzakelijk is voor de uitstroom. Tevens wordt het 
aanbod aan overige woonvormen, bijvoorbeeld begeleid wonen, geïnventariseerd en waar nodig - en 
mogelijk - uitgebreid. De focus van de inventarisatie ligt bij deze doelgroepen: uitstroom uit Beschermd 
wonen en Maatschappelijke opvang, jongeren (begeleid kamerbewoning) en ex-gedetineerden. Doel is het 
creëren van voldoende aanbod voor de uitstroom om de wachWzoektijden op de woningmarkt niet verder 
op te laten lopen en om voldoende passende begeleiding te kunnen bieden aan onze kwetsbare inwoners. 
Dit wordt onder andere bereikt door het creëren van extra aanbod aan woningen en overige woonvormen. 

Bijlage: 

- Regioconvenant Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (17İ.00341) 

De wnd secretaris De burgemeester 

Ir. W.J. Tempel drs. P. Verhoeve 

3 



REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen 

Inleiding 

Utrecht is als centrumgemeente verantwoordel i jk voor de maatschappel i jke opvang (MO) en 

voorz ien ingen voor beschermd wonen (BW) in de U-16, het samenwerkingsverband van 1 6 

gemeenten in de provincie Utrecht op het gebied van o.a. Wonen en Wmo. Het gaat onder 

meer om voorz ieningen voor opvang van d a k - en thuis lozen en beschermd wonen vanui t de 

Regionale Toegang. Jaarlijks doet een aantal bewoners van deze gemeenten een beroep op 

voorz ien ingen voor MO en BW in de stad Utrecht, de zogeheten ins t room. Bedoeling is dat 

deze cl iënten weer terug gaan naar een zel fstandige won ing in de gemeente van herkomst , 

de u i ts t room. Ten behoeve van de u i ts t room worden via Vereniging Beter Wonen een aantal 

won ingen beschikbaar gesteld. In de prakt i jk b l i jk t dat er in een aantal gemeenten minder 

mensen u i ts t romen dan inst romen. Dat is de reden om met alle 16 gemeenten afspraken te 

maken over het vergroten van de u i ts t room en deze vast te leggen in een 'Regioconvenant ' . 

Doel van het regioconvenant is het regelen van de verantwoordel i jkheid van de 16 

regiogemeenten voor in -en u i ts t room van cl iënten MO en BW. De achtergrond en aanleiding 

voor di t convenant worden toegel icht in bij lage 1. 

Voor wie zijn de woningen bedoeld? 

De woningen zi jn bedoeld voor sociaal (zeer) kwetsbare mensen die vanui t de 

regiogemeenten z i jn ingest roomd in woonvoorz ien ingen in Utrecht en die (moeten) 

u i ts t romen naar een zel fstandige won ing in de regio, met ambulante woonbegele id ing 

vanui t voorz ien ingen voor MO en BW. De beschikbaarstel l ing van woningen v indt plaats via 

Vereniging Beter Wonen en het Vierde Huis. In bij lage 3 is een overzicht opgenomen van alle 

instel l ingen die zi jn aangesloten bij Beter Wonen. 

Meer specif iek betreft het de volgende doelgroepen: d a k - en thu is lozen, cl iënten die 

(t i jdel i jk) verbl i jven in voorz ien ingen voor MO, BW en ex-gedet ineerden- Voor de 

Vrouwenopvang gelden andere afspraken die voor tkomen uit de regionale 

Huisvest ingsverordening. (zie verder bij lage 1). 

Aantal woningen dat beschikbaar wordt gesteld 

Uitgangspunt is dat vanaf 201 6 de u i ts t room gel i jk is aan de ins t room. Dit betekent dat de 

instroom vanuit een U-16 gemeente naar voorz ien ingen voor MO en BW in de stad Utrecht 

in enig jaar bepalend is voor het aantal te leveren woningen voor de u i ts t room in de 

betreffende regiogemeente van het daarop volgende jaar. Voor het jaar 2016 gelden dus de 

instroomci j fers van 201 5. Deze zi jn per regiogemeente weergegeven in bij lage 2. De 

toewi jz ing van kandidaten voor u i ts t room loopt voor de hele regio via het Vierde Huis. 



Verantwoordelijkheden gemeente Utrecht: 

Gemeente Utrecht is als centrumgemeente verantwoordel i jk voor: 

- aanmelding van een cl iënt door het Vierde Huis bij gemeente of woningcorporat ie ; 

de kosten voor de inzet van het Vierde Huis z i jn voor rekening van gemeente Utrecht 

gedurende de loopt i jd van di t convenant; 

- warme overdracht van de instel l ing waar cl iënt vandaan komt naar de lokale (sociale) 

wi jk teams in de gemeente van herkomst ; het betref t onder andere overdracht 

dossier, hulp bij de verhu iz ing , contact met de eventuele nieuwe begeleider; 

- het opzet ten en onderhouden van een adequaat registrat iesysteem voor het bepalen 

van de i n - en u i ts t room van aantallen cl iënten MO en BW per gemeente (via het 

Vierde Huis en Beter Wonen). 

Verantwoordelijkheden regiogemeenten 

De regiogemeente: 

- draagt in samenwerking met de verantwoordel i jke woningcorporat ie zorg voor de 

(her)huisvest ing van een cliënt in de eigen gemeente; di t gebeurt op basis van een 

eenmalige aanbieding; hierover maakt de regiogemeente prestat ieafspraken met 

zowel de woningcorporat ies als de zorgaanbieders; 

- is verantwoordel i jk voor het maken van afspraken over de beschikbaar te stellen 

won ingen met de corporatie(s); 

- zo rg t ervoor dat woonbegele id ing beschikbaar is voor mensen die in hun gemeente 

u i ts t romen en ondersteuning behoeven bij het ze l fs tandig gaan wonen; de gemeente 

maakt afspraken over de benodigde ondersteuning met de woningcorporat ies e n / o f 

het lokale (sociale) w i j k team; 

- garandeert vanaf de start van de huisvesting de b i js tandsui tker ing als cl iënt geen 

eigen inkomsten heeft uit werk; 

- stelt b i jzondere bi jstand beschikbaar ( indien nodig) voor de inr icht ing van de nieuwe 

won ing ; u i tker ing o f andere bronnen of zorgen voor schuldhulpver len ing, als dat 

nodig is. 

Monitoring en evaluatie van het convenant 

Gemeente Utrecht voert de regie en zorgt voor jaar l i jkse mon i to r ing ; d i t mede op basis van 

de door de regiogemeentes aan te leveren rapportages en een evaluatiegesprek over de 

gemaakte afspraken en mogel i jke verbeterpunten. Deze gesprekken vinden plaats aan het 

begin van het jaar , zodra de actuele instroomci j fers over het voorgaande jaar beschikbaar 

z i jn . 

De resultaten van de moni tor ing c.q. evaluatie worden besproken in het U-16 overleg Wmo 

en in het U-16 overleg Wonen, zowel op ambtel i jk als bestuur l i jk niveau. Als een gemeente 

het afgesproken aantal u i tst romers niet haalt , word t d i t eveneens besproken in het 

bestuur l i jk overleg. 



Looptijd van het convenant 

De afspraken in di t convenant t reden in werk ing met ingang van 1 februar i 2017 en z i jn 

geldig to t 2020. Als daartoe gegronde aanleiding is, kan het convenant ook tussent i jds 

aangepast worden. 

Aldus overeengekomen en onder tekend te Utrecht op 1 5 maart 201 7. 

Ondertekening deelnemende gemeenten U-16: 

De Bilt 

Zeist 

Bunnik 

Utrechtse Heuvelrug 

Wijk bij Duurstede 

Houten 

Nieuwegein 

Vianen 

Ijsselstein 

Lopik 

Mont foor t 

Oudewater 

Woerden 

Stichtse Vecht 

De Ronde Venen 

Utrecht 



Bijlage 1: Toelichting op het convenant 

Aanleiding en achtergrond 

Aanleid ing voor het opstel len van een nieuw regioconvenant Maatschappeli jke Opvang en 

Beschermd Wonen (in het vervolg aangeduid met MO en BW) is het ver lopen van het 

Regioconvenant Huisvesting Uitstromers Maatschappelijke Opvang per 3 1 - 1 2 - 2 0 1 5 . Voor 

het jaar 201 6 is di t s t i lzwi jgend ver lengd, in afwacht ing van een nieuw convenant per 1 - 1 ¬

2017. 

Belangrijk verschil tussen het oude en nieuwe regioconvenant is: 1. de verbreding van het 

nieuwe convenant met de u i ts t room van cl iënten uit voorz ien ingen voor BW naast MO; 2. de 

u i tbre id ing van het nieuwe convenant naar de U-16 gemeenten. Di t is te beschouwen als 

een belangri jke verbeter ing ten opzichte van het 'oude ' regioconvenant. 

De inhoud 
- U i tgangspunt van het convenant is dat alle instel l ingen voor MO en BW zi jn 

aangesloten bij Vereniging Beter Wonen; d i t is een samenwerkingsverband van 

instel l ingen en woningcorporat ies op het gebied van wonen en zorg . Enkele 

regiogemeenten hebben op di t moment (begin 2017) enkele regionale 

zorgaanbieders waarmee zij zel f afspraken hebben gemaakt over de u i ts t room. Het 

jaar 2017 is dan ook een overgangsjaar. Het aantal cl iënten dat de betreffende 

gemeentes zel f hebben gehuisvest bovenop de afspraken via beter Wonen worden 

dan in de ui ts t roomci j fers verevend; di t op basis van een rapportage van de 

betreffende gemeentes. In 2018 , zo is de bedoel ing, lopen alle afspraken via Beter 

Wonen en is verevening niet meer nodig . 

- De cijfers van de instroom van cl iënten MO en BW in bij lage 2 z i jn a fkomst ig uit de 

nieuwe Moni tor Opvang & Beschermd Wonen (Utrecht, 201 5) en z i jn niet meer en 

niet minder dan een indicat ie. Gemeente Utrecht zorg t voor een nauwkeuriger 

registratie van de instroom vanui t de gemeente van herkomst , zodat per 201 8 met 

defini t ieve cijfers kan worden gewerkt . 

- De privacy van gegevens over cl iënten is gewaarborgd door Het Vierde Huis en 

Vereniging beter Wonen. 

- Cliënten van de Vrouwenopvang maken geen deel uit van het convenant. Reden is 

dat zi j buiten Beter Wonen val len, omdat zi j een urgentie hebben en zel f kunnen 

zoeken naar een won ing in de regio waarbi j vei l igheid voorop staat. Het Vierde Huis 

heeft geen rol bij de toewi jz ing . Wat betref t de groep ex-de l inquenten die ook een 

relatief groot beroep doen op opvangvoorz ieningen is afgesproken dat hierover in de 

loop van 2017 afspraken volgen met het Vei l igheidshuis die vervolgens aan het 

convenant worden toegevoegd. 

Tot slot 
Dit convenant is to t stand gekomen in nauw overleg tussen centrumgemeente Utrecht en de 

regiogemeenten, samenwerkend in de U-16. 



Bijlage 2: cijfers in - en uitstroom MO en BW in 201 5 

Instroom 201 5 

Utrecht 244 

De Bilt 4 

Bunnik 1 

Zeist 11 

Utrechtse Heuvelrug 15 

Wijk bij Duurstede 2 

Nieuwegein 12 

Houten 9 

IJsselstein 6 

Vianen 1 

Lopik 3 

Mont foor t -

Oudewater -

Woerden 21 

De Ronde Venen -

Stichtse Vecht 4 

Totaal 364 

Bron: Monitor Opvang & Beschermd Wonen 2015, gemeente Utrecht 



Bijlage 3: Overzicht deelnemende instellingen aan Beter Wonen 

Tussenvoorziening (incl. HFU) 

Lister 

Victas 

Back Up 

Lievegoed Zorggroep 

Leger des Heils 

Altrecht/ACT 

Altrecht/WA-Hoeve 

Altrecht/FACT Zeist 

Exodus 

Van der Hoevenkliniek 

BHU/Zandbergen 

Singelzicht 

Humanitas 

Amerpoort 

Abrona 

UMC 

Kwintes 

PI Utrecht 

Reclassering 

Reinaerde 

Lijn 5 

's Heerenloo 

Wegloophuis 

Timon 

Umah Haj 

De Waag 

For. Zorgspecialisten (KIB) 


