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raadsinformatiebrief Friendswoning

VËRZONDEN 1fl i\10V2019

Geachte gemeenteraad,

ln december worden de eerste dakloze jongeren in Leiderdorp gehuisvest in kader
van de maatschappelijke opvang. Het betreft een pilot voor twee jaar van met een
Friendswoning. Het is het eerste project dat we samen met de Binnenvest en
Rijnhart wonen op het terrein van de maatschappelijk zorg in Leíderdorp
realiseren. ln deze brief wordt u geïnformeerd over de aanleiding hiervan en wat
een Friendswoning inhoudt.

Aanleiding

De gemeenten in Holland Rijnland hebben in2017 en 20i.g het regionaal
Bele ídska de r M aatscha ppel ijke zorg en het U itvoe ringsp rogra m m a

Maatschappelijke Zorg vastgesteld. De gemeente Leiden ís vanuit haar rol als
centrumgemeente tot aan de decentralisatie van de Maatschappelijke Zorg
verantwoordelijk voor het Beschermd wonen (BW), de Maatschappelijke opvang
(MO) en de (O)CGZ. ln juli 2019 is door het Rijk besloten om de decentralisatie voor
het BW uit te stellen naar 2022 en de MO met (tenminste) 4 jaar uit te stellen. We
houden momenteel de oorspronkelijke ingangsdatum van l januarÍ 2O2L aan met de
gemeenten in de Leidse regio, zodat we voorbereid zijn op de nieuwe taken. De

transformatieopgave van de maatschappelijke zorg luidt:

'Kwetsbore inwoners waar mogelijk in hun eigen woonomgeving de benodigde
zorg en ondersteuning bieden, in ploots von in een voorziening beschermd
wonen of mootschappelijke opvong plaotsen. lndien toch opvong nodig is, dan
duurt deze zo kort mogelijk, is deze zoveel mogetijk nabij de eigen
woonomgeving en het liefst in een eigen woonplek.'071 54 58 500
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ln november 2018 is regionaal een Convenant Regionale Samenwerking

Maatschappelijke opvang Holland Rijnland ?078-202L vastgesteld waarin de

afspraken tussen centrumgemeente Leiden, alle regiogemeenten in Holland Rijnland

en Stichting De Binnenvest zijn vastgelegd in de aanloop naar de

doordecentralisatie maatschappelijke zorg per I-7-2021 Dit convenant loopt af als

de rijksoverheid de verantwoordelijkheden en middelen met betrekking tot

maatschappelijke opvang heeft overgedragen van de centrumgemeente naar alle

gemeenten in de regio.

Maatschappelijke Zorg Leidsc Regio "l gebied, 1opgavc, 1aanpak"

We werken bij het uitwerken van de opgave nauw samen met de gemeenten in de

Leidse regio. Daarbij gaan we uit van "l- gebied, 1 opgave, 1 aanpak". Dit is

vastgelegd in de notitie "Maatschappelijke Zorg Leidse Regio L gebied, 1 opgave, L

aanpak". Onlangs heeft deze afspraak geresulteerd in de Uitvoeringsagenda

Maatschappelijke zorg Leidse regio. Het college heeft op l- oktober de

Uitvoeringsagenda vastgesteld en op 9 oktober is een samenwerkingsovereenkomst

getekend met enkele maatschappelijke partners (gemeenten, woningcorporatie en

zorgpa rtners).

ln de Uitvoeringsagenda Leidse regio zijn 6 thema's geformuleerd. Eén van die

thema's is: 'wonen is de basis'. Wonen vormt namelijk de basis bij de aanpak van

dakloosheid. Afgesproken is in pilots (samen met de maatschappelijke partners)

klein te beginnen, kijken wat wel of niet werkt en te kunnen leren van knelpunten

tijdens de pilots. De Friendswoning is één van deze pilots, waarbij ervaring wordt

opgedaan met het huisvesten van drie dakloze jongeren gezamenlijk in een

woonhuis te huisvesten. De Friendswoning is gericht op jongeren met een lichte

ondersteuningsvraag Vanuit de Friendswoning kunnen zij doorstromen naar een

zelfstandige woning (mogelijk eerst via de contigent-regeling).

Waarom dakloze jongeren?

Dakloze jongeren hebben vaak onvoldoende financiële middelen om zelfstandig te

wonen. Hun kansen op de reguliere woningmarkt zijn extreem klein. Vaak is er geen

contact en/of financiële steun vanuit de ouders, of zijn ouders er niet toe in staat

hun kinderen financieel te ondersteunen. De ondersteuningsvraag van een deel van

de dakloze jongeren is lichter dan nodig is om aanspraak te kunnen doen op een

zorgwoning (beschermd wonen). Hierdoor blijven zij vaak onnodig lang in de dure

maatschappelijke opvangvoorzieningen. Wijwillen vanuit Leiderdorp deze dakloze

jongeren een nieuwe start geven..

Pilot Friendswoning

Bij de pilot Friendswoning betreft het huisvesting van dakloze jongeren met een

lichte ondersteuningsvraag en een grote kans om door te stromen naar een

zelfstandige woning. Bij de doelgroep is geen sprake van notoire overlastgevers of

complexe problematiek, zoals verslavings- en psychiatrische problematiek. ln een
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pilot van 2 jaar wordt zicht verkregen op de uitstroommogelijkheden van de

betreffende doelgroep. Via de pilot krijgen de maatschappelijke partners zicht op de

beperkingen en knelpunten in wet- en regelgeving (wonen, financiën, e.d.) die bij

het huisvesten van deze doelgroep ontstaan.

Rijnhart Wonen heeft de woning beschikbaar gesteld. Stichting de Binnenvest heeft
drie jongeren geselecteerd en begeleid hen gedurende de pilot. De gemeente

Leiderdorp faciliteert vanuit de door haar bevoegde wettelijke taken (minimabeleid,

woonvergunning, Wmo e.d.)

De financiële investering die nodig is voor het Friendsproject wordt aangevraagd bij

het regionaal investeri ngsfonds Maatscha ppelijke Zorg. Gemeenten ku nnen

aanspraak maken op het investeringsfonds door individueel, of in subregionaal

verband een of meerdere projectplannen op te stellen.

Communicatie met de buurt

De betreffende jongeren hebben zelf kennisgemaakt met de directe buren en

zorgen voor een uitgebreider kennismakingsmoment door hen uit te nodigen op de

koffie. Na de eerste kennismaking wordt door Rijnhart Wonen, De Binnenvest en de

gemeente een brief aan de omwonenden gestuurd. De omwonenden en de
jongeren beschikken over het telefoonnummer van de woonbegeleider van De

Binnenvest.

Wij zijn trots dat we hiermee een eerste goede stap in onze maatschappelijke taak

in de opvang van dak en thuislozen zetten.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders,

L.M. Driesse
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