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Gemeenten Provincie Groningen,  

Woningcorporaties,  
Zorgaanbieders 
 
Overwegende dat: 
 

1. Gemeenten onder de WMO 2015 de verantwoordelijkheid hebben om kwetsbare inwoners 
te ondersteunen bij het (zolang mogelijk) zelfstandig wonen. 

2. Dit ook betekent dat gemeenten het zogeheten 'Beschermd Wonen' en de 'Maatschappelijke 
opvang' gericht op verblijf, toezicht en begeleiding moeten regelen en aansturen. 

3. De cliënten beperkingen ondervinden (als gevolg van psychische, psychosociale of 
psychiatrische problematiek) waardoor (meervoudige) problemen aanwezig zijn op de 
gebieden huisvesting, verslaving, financiën of sociaal-maatschappelijk verkeer.* 

4. Deze mensen niet in staat zijn om zich - al dan niet tijdelijk- op eigen kracht in de 
samenleving te handhaven. Gemeenten hebben de taak en zorgplicht om hen te 
ondersteunen en te begeleiden gericht op stabilisatie en terugkeer in de samenleving. 

5. De gemeente deze taken niet alleen kan uitvoeren, maar deze in samenwerking 
oppakt met de betrokken partijen zorgaanbieders en woningcorporaties. 

6. De gemeente in dat kader met zorg- en opvanginstellingen contracten heeft gesloten en dat 
deze instellingen daarmee ook de zorgplicht op zich hebben genomen. 

7. Zorginstellingen de zorgplicht van gemeenten uitvoeren welke gericht is op stabilisatie en 
terugkeer in de samenleving, en tot primaire doel heeft uitstroom naar zelfstandige 
huisvesting. 

8. De  woningcorporaties een sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid kennen en 
daarmee een inspanningsplicht hebben om kwetsbare personen te (her)huisvesten bij 
voorkeur in de gemeente van herkomst. 

9. Uit onderzoeken en ervaringsinformatie blijkt dat er onvoldoende doorstroming 
van cliënten uit de BW/MO voorzieningen is naar zelfstandige huisvesting. 

10. Er sprake is van een groei van de doelgroep kwetsbare personen die aangewezen is op 
urgente huisvesting in laagste huursegment en een gebrek aan mogelijkheden van 
huisvesting: 

a. Het voor de personen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) ontbreekt 
aan onconventionele huisvesting. 

b. Er gezocht moet worden naar creatieve oplossingen met betrekking tot 
het organiseren van onderdak. 

11. De convenantpartijen accepteren en ervan doordrongen zijn dat ieder vanuit zijn eigen 
rol en verantwoordelijkheid een taak heeft, gericht op het oplossen bovengenoemde 
problemen. 
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12. We streven naar een inclusieve samenleving waarbij het stimuleren van de draagkracht van 
wijken, een essentiële taak is van alle partijen. 

13. De (integrale) samenwerking tussen partijen een verbeterslag vereist, zodat de 
begeleiding/ondersteuning en de daaruit voortvloeiende noodzakelijke volgstappen 
gericht op uitstroom aan de ex-cliënten, sneller en effectiever kunnen plaatsvinden. 

 
 

Komen partijen het volgende overeen: 
 

A. Gemeenten zich inspannen om drempels weg te nemen die mogelijke huisvesting voor 
cliënten belemmeren (vb. Inkomen, schuldenproblematiek en portiekcheck). 

B. Zorgorganisaties de zorgplicht op zich hebben genomen en daarmee de begeleiding van 
cliënten naar zelfstandige  huisvesting, inclusief het samenwerken tussen cliënt, 
gemeente en woningcorporatie. 

C. Te streven iedere cliënt Beschermd Wonen en Opvang die (weer) zelfstandig kan wonen 
binnen 3 maanden aan passende (zelfstandige) woonruimte te helpen. 

D. Het vertrekpunt te hanteren dat in de herkomstgemeente van de cliënt de huisvesting 

wordt gerealiseerd. 

E. Partijen garanderen, ieder vanuit haar eigen verantwoordelijkheid en taak, een maximale 
inspanning om huisvesting voor deze cliënten te realiseren. 

F. De bereidheid is om kennis en expertise op lokaal en provinciaal niveau in te zetten, 
om tot oplossingen te komen tussen en met de woningcorporaties, de 
zorgorganisaties en de gemeenten. 

G. Te streven naar een jaarlijkse geprognotiseerde uitstroom van 600 cliënten vanuit 
Beschermd Wonen en Opvang naar passende (zelfstandige) woonruimte. 

H. Twee keer per jaar deel te nemen aan een bestuurlijk overleg over de uitwerking van dit 
convenant. 

a. Capaciteit beschikbaar te stellen om de ambities van dit convenant verder 
vorm te geven en uit te werken. 

I. Gezamenlijk een projectgroep op te richten voor de nadere uitwerking van dit 
convenant. Daarbij onderzoeken zij ook de mogelijkheid om te komen tot een 
eenduidige structuur van aanmelden van cliënten die kunnen uitstromen. 

 

Looptijd van de overeenkomst 
 
1. Dit convenant treedt in werking direct na ondertekening door partijen en voor 

onbepaalde tijd. 
2. Dit convenant wordt automatisch (van rechtswege) beëindigd indien partijen onderling 

beëindiging/ ontbinding overeenkomen. 
3. Kennisgeving aan de wederpartij inzake beëindiging of ontbinding, dient zo spoedig 

mogelijk schriftelijk te geschieden. 
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Slotbepaling 
 
1. De in onderhavig convenant opgenomen verplichtingen van partijen zijn uitsluitend 

inspanningsverplichtingen tenzij daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken. 
2. Partijen verplichten zich, om daar waar het in onderhavig convenant geregelde en 

bepaalde niet anders kan worden gelezen dan als een raamafspraak, te overleggen en 
zich in te spannen om tot verdere overeenstemming c.q. vervolgovereenkomsten te 
geraken. De randvoorwaarden kunnen met instemming van alle partijen nader worden 
gedetailleerd of worden aangepast. 

3. Uit onderhavig convenant vloeien voor partijen jegens elkaar géén verplichtingen en/of 
aansprakelijkheden voort, indien een vervolgovereenkomst ondanks hun aller 
inspanningen niet tot stand komt. 


