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Onderwerp
Convenant Duurzame huisvesting en begeleiding voor kwetsbare doelgroepen

Steenbergen, 21 december 2021

Aan de raad,

Hierbij brengen wij u op de hoogte van de ondertekening van het convenant 'Duurzame 
huisvesting en begeleiding voor kwetsbare doelgroepen' door de zes samenwerkende 
gemeenten op het gebied van beschermd wonen in West-Brabant West.

Inleiding
Gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders in de regio West-Brabant West (Bergen op 
Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht) hebben de afgelopen 
periode gekeken hoe zij samen kunnen werken om het ondersteunen en huisvesten van 
kwetsbare groepen zo goed mogelijk vorm te geven. Deze verkenning heeft geleid tot het 
convenant'Duurzame huisvesting en begeleiding voor kwetsbare doelgroepen'.

Achtergrond
In 2015 is door de commissie Dannenberg een toekomst geschetst voor de ontwikkeling van 
beschermd wonen (BW). Beschermd wonen zal meer dan nu het geval is plaatsvinden in de wijk. 
Daarnaast is er vanuit het Rijk en de gemeenten veel aandacht voor het ontwikkelen van de 
maatschappelijke opvang (MO). Daarbij wordt ook gekeken naar hoe diverse voorzieningen en 
uitstroom beter verspreid kunnen worden over de diverse gemeenten in de regio.

Aan deze ontwikkelingen is al eerder aandacht geschonken in onder andere het 'Regionaal 
Uitvoeringsplan MO BW' en de 'Brede Aanpak Dak- en Thuisloosheiď. Daarnaast zien we een 
ingewikkelde woningmarkt met weinig verhuizingen. Daardoor rust er druk op de 
woningbouwcorporaties om woningen te realiseren voor kwetsbare inwoners naast vele andere 
doelgroepen. Deze inwoners doen vaak een beroep op een specifiek deel van de sociale 
woningmarkt waardoor spreiding over draagkrachtige wijken lastig is. Ook is het huisvesten van 
kwetsbare inwoners soms ingewikkeld gezien de draagkracht van een wijk en/of complexe 
situatie van een inwoner.

Voor verdere transformatie van BW en MO in onze regio wordt ingezet op een tweetal 
bewegingen:

Normaliseren van wonen en zorg daar waar mogelijk. Dit betekent dat wonen zo veel 
mogelijk ingevuld wordt zoals dat voor iedereen geldt; zelf kosten dragen, gedrag dat 
past bij een goede huurder en buur en realistisch zijn in verwachtingen.
Decentralisatie van voorzieningen en woonplekken:
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o Spreiding van (beschermde) woonplekken over de regio, zodat inwoners kunnen 
wonen waar zij vandaan komen, hun netwerk hebben of het beste tot hun recht 
komen.

o Het realiseren van de juiste lokale voorzieningen en samenwerking om inwoners 
daar goed te ondersteunen en laten wonen.

Informatie/kernboodschap
Met de transformatie van het beschermd wonen wordt beoogd kwetsbare burgers in de wijk te 
kunnen laten wonen en hen daar zo goed mogelijk bij te ondersteunen. Om deze ambitie te 
realiseren, is een breed draagvlak nodig vanuit gemeenten, woningcorporaties en 
zorgaanbieders in de regio West-Brabant West en is goede samenwerking tussen partijen 
essentieel.

Alle partijen hebben samen het convenant 'Duurzame huisvesting en begeleiding van kwetsbare 
doelgroepen' opgesteld en ondertekend (bijlage 1). In dit convenant leggen de betrokken 
partijen de leidende principes voor samenwerking vast zodat zij samen de gezamenlijk ambitie 
kunnen waarborgen.

De colleges van de zes gemeenten staan achter de transformatie van het beschermd wonen en 
streven naar een duurzame en passende woonoplossing voor en succesvolle (re-)integratie van 
alle inwoners in de dorpen en steden van onze regio. Dit doen zij samen met woningcorporaties 
en zorg- en welzijnsaanbieders in de regio West-Brabant West.

Consequenties
Met de ondertekening van het convenant hebben partijen zich geconfirmeerd aan samenwerking 
en gezamenlijke uitwerking van de leidende principes in concrete proces- en werkafspraken.

Vervolg(procedure)
Er wordt gewerkt aan een implementatieplan voor de verdere uitwerking van het convenant. In 
januari wordt een feestelijk aftrap georganiseerd.

Bijlagen
1. Convenant 'Duurzame huisvesting en begeleiding voor kwetsbare doelgroepen'
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