
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 

 

“Bevordering Instroom bijzondere doelgroepen (onderwijzend 

personeel) in de wijk het Rozenprieel in Haarlem” 

 

Context:  
 
Tijdens het periodiek Bestuurlijk Overleg op 17 oktober 2018 tussen Ymere, Politie 
en de gemeente Haarlem (Burgemeester en Wethouder) is nogmaals bevestigd 
dat de verdere diversificatie van de wijk “het Rozenprieel” in Haarlem prioriteit 
heeft. In dat verband is gesproken over het opstarten van een experiment m.b.t. 
het bevorderen van de instroom van nieuwe bewoners door het faciliteren van 
bijzondere doelgroepen, zoals: Onderwijs, Politie en Zorg. Vanuit Ymere hebben 
we aangegeven al hier en daar voorzichtig te experimenteren. De burgemeester en 
de wethouder staan in beginsel positief om aan dit experiment draagvlak en 
medewerking te verlenen. Het is goed voor de wijk en heel goed voor de 
genoemde Instellingen/doelgroepen die kampen met een huisvestingsproblematiek 
in relatie tot het succesvol vervullen van vacatures. Het is dus goed voor Haarlem! 
 
Tijdens het genoemde overleg met de Burgemeester is afgesproken dat er op 
korte termijn een ambtelijk overleg zal plaatsvinden tussen de gemeente Haarlem, 
Ymere en - in eerste instantie - met de directie van de drie onderwijskoepels; 
Stichting Spaarnesant, Stichting Sint BAVO en Stichting Salomonscholen. Het doel 
is het tot stand brengen van een convenant waarin het experiment wordt 
ingekaderd etc. Door de samenwerking en het experiment een formele kant te 
geven kan er vanuit draagvlak en commitment transparant worden gewerkt en 
gecommuniceerd. 
 

 
1. Stichting Ymere, gevestigd aan de Jetty Velustraat 11, 2033MX, te 

Haarlem ten deze vertegenwoordigd door mevr. Gerrie Blok, in de 

functie van regiomanager Haarlem  

Hierna te noemen: partij A/de woningbouwcorporatie. 

2. Stichting Sint Bavo, gevestigd aan Baan 47, 2012DC te Haarlem 

ten deze vertegenwoordigd door dhr. Peter Velseboer, in de functie van 

bestuurder. 

Hierna te noemen: partij B/onderwijskoepel 

3. Stichting Salomoscholen, gevestigd aan de Garenkokerskade 19, 

2013 AJ te Haarlem ten deze vertegenwoordigd door mevr. Petra de 

Waard, in de functie van directeur Bedrijfsvoering. 

Hierna te noemen: partij C/onderwijskoepel 

 



4. Stichting Spaarnesant, gevestigd aan de Schipholpoort 2, 2034 MA 

te Haarlem en ten deze vertegenwoordigd door dhr. Marten Elkerbout in 

de functie van bestuurder. 

Hierna te noemen: partij D/onderwijskoepel  

5. Gemeente Haarlem, gevestigd aan de Grote Markt 2, 2011RD te 

Haarlem en in deze vertegenwoordigd door mevr. Marie-Thérèse Meijs in 

de functie van Wethouder Wonen. 

Hierna te noemen partij: partij E/de gemeente 

 

Verklaren het volgende overeen te zijn gekomen: 

 

Artikel 1: Overwegingen 

 

1a. Partij A: Woningbouwcorporatie Ymere is de grootste aanbieder 

van sociale en vrijesector woningen in de wijk het Rozenprieel te 

Haarlem. 

1b. Partij B, C en D zijn zelfstandige onderwijsinstellingen en 

verzorgen het onderwijsaanbod in Haarlem. 

1c.  Partij E de gemeente Haarlem werkt intensief samen met 

bovengenoemde partijen met als doel het in goede banen leiden 

van de woningvoorraad in Haarlem en het mede bevorderen van 

de leefbaarheid in de wijken waarin dat aanbod is gelegen en 

tevens het faciliteren van een kwalitatief hoogwaardig aanbod op 

het gebied van onderwijs. 

1c.  Het doel van de samenwerking tussen partijen is om elkaar over 

en weer te faciliteren, waardoor beschikbare woonruimte 

(aanbod) specifiek ten behoeve van startend onderwijzend 

personeel (vraag) in Haarlem aan elkaar worden gekoppeld.  

1d.  Het doel van deze overeenkomst is het vastleggen van afspraken 

omtrent de samenwerking. 

 

Artikel 2: Duur 

 

2a. Deze samenwerking is aangegaan voor een duur van 1 jaar. De 

samenwerkingsovereenkomst is aangevangen op 15 november 2018 en 

zal derhalve eindigen op 15 november 2019.  



2b.  Verlenging van deze overeenkomst is mogelijk indien beide 

partijen dat wensen. Hiertoe stellen zij een schriftelijke verlenging op 

voor een nader te bepalen duur van de overeenkomst 

 

Artikel 3: Wijze van samenwerken 

 

3a.  De woningbouwcorporatie stichting Ymere treedt in deze 

samenwerking op als administrateur en is daarom belast met het 

voeren van de administratie, het coördineren van activiteiten, het 

opstellen en verspreiden van notulen en het voeren van het 

secretariaat. 

3b. De taken van Partij A bestaan uit: 

Het aan de overige partijen in deze overeenkomst communiceren 

van de specifiek voor omschreven doelgroep beschikbare 

woningen (aantal, kenmerken, prijs, criteria, datum beschikbaar 

etc.) in het Rozenprieel te Haarlem. 

Het voeren van intake/start gesprekken met kandidaat bewoners 

die vanuit de onderwijsinstellingen zoals benoemd in de 

overeenkomst als partij B, C en D, worden aangeleverd. 

Het sluiten van verhuurovereenkomsten en het toezien op 

naleving van deze overeenkomst.  

3c. De taken van Partij B, C en D bestaan uit: 

Het communiceren van het beschikbare aanbod van de woningen 

binnen de eigen gelederen voor zover het betreft nieuwe 

instroom onderwijzend personeel ten behoeve van het onderwijs 

in Haarlem.  

Het aandragen/voorstellen van kandidaat bewoners die voldoen 

aan het bewoners profiel. Het profiel zal als bijlage aan deze 

overeenkomst worden toegevoegd. 

Het voeren van een startgesprek met de kandidaat bewoner, 

waarbij hem/haar de specifieke kenmerken, omstandigheden en 

achtergronden van het beschikbare aanbod in de wijk het 

Rozenprieel worden besproken. 

Op basis van startgesprek selecteren van definitieve kandidaat. 

Het is in onderling overleg en afstemming denkbaar en dus 

mogelijk dat het startgesprek samen met een vertegenwoordiger 

– verhuurmakelaar – van de woningbouwcorporatie wordt 

afgenomen. 



3d. De taak van de gemeente Haarlem is erop toezien dat de 

afspraken die in het algemeen zijn gemaakt in het kader van de 

woningverdeling in Haarlem door de corporaties worden 

nagekomen en er tevens op toezien dat specifieke afspraken die 

de grondslag van deze overeenkomst vormen m.b.t. “instroom 

bijzondere doelgroepen” in de wijk het Rozenprieel worden 

nagekomen. 

3e.  De werkzaamheden worden door beide partijen voor eigen 

rekening en risico uitgevoerd. 

 

Artikel 4: Kosten 

 

4a. De kosten die voortvloeien uit de afgesloten huurovereenkomst 

met huurder worden door de huurder gedragen tegen de 

overeengekomen voorwaarden. Partijen B, C en D “de 

onderwijsinstellingen” zijn geen partij in deze overeenkomst en 

dragen geen risico voortvloeiende uit de huurovereenkomst. 

 

Artikel 5: Geheimhouding 

 

5a.  Voor vertrouwelijke informatie die wordt uitgewisseld ten 

behoeve van het project of enigerlei andere vertrouwelijke 

informatie waar partijen mee in aanraking komen in relatie tot 

deze samenwerkingsovereenkomst geldt voor beide partijen een 

strikte geheimhouding. 

5b. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan 

materialen, ideeën, documenten, gegevens of andere informatie 

die (1) in relatie staan tot ontwikkeling en onderzoek, 

bedrijfsinformatie of –geheimen en (2) is aangemerkt als 

vertrouwelijk. 

5c. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval niet 

verstaan: 

(1) Informatie die bij de andere partij al bekend was voor het 

sluiten van deze overeenkomst; 

(2) Informatie van algemene bekendheid, of informatie die dit 

wordt zonder toedoen van de andere partij; 

(3) Rechtmatig verkregen informatie van een derde, die daarmee 

geen geheimhoudingsplicht heeft geschonden; 



(4) Informatie die door de andere partij onafhankelijk is 

ontwikkeld. 

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid 

 

6a. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld van één der partijen, 

waarbij deze partij aansprakelijk is voor de totale schade die 

daaruit voortvloeit, zijn partijen verantwoordelijk voor hun eigen 

deel van de overeenkomst. 

 

Artikel 7: Wijzigen en beëindigen van de 

overeenkomst 

 

7a.  Het aanbrengen van wijzigingen aan deze overeenkomst kan 

uitsluitend schriftelijk geschieden. 

7b. Tussentijdse opzegging door één der partijen is niet mogelijk, 

tenzij 

(1) Er sprake is van wanprestatie en de tekortkomende partij in 

haar nakoming tekort blijft schieten, zelfs nadat zij de 

mogelijkheid heeft gehad om de gebreken in de nakoming te 

verhelpen; 

(2) De andere partij surseance van betaling of faillissement heeft 

aangevraagd. In dit geval is een opzegging met onmiddellijke 

ingang geoorloofd.  

7c.  Wanneer één der partijen door overmacht haar verplichtingen 

voortvloeiend uit deze overeenkomst niet kan nakomen, mag de 

andere partij de overeenkomst met onmiddellijke ingang 

opzeggen. De opzeggende partij is niet gehouden dat het betalen 

van enige schadevergoeding.  

  



Artikel 8: Slotbepaling 

 

8a. Alle voorgaande overeenkomsten tussen partijen worden 

vervangen door deze overeenkomst. 

Aldus overeengekomen en in 5-voud opgemaakt. 

 

Plaats: Haarlem 

Datum: 29 november 2018 

 

 

Stichting Ymere 

 

 

 

Mevr. Gerrie Blok 

Regiomanager  

 

 

Stichting Sint Bavo 

 

 

 

Dhr. Peter Velseboer 

Bestuurder 

 

 

Stichting Spaarnesant 

 

 

 

Dhr. M.F. Elkerbout 

Bestuurder 

 

 

Stichting Salomonscholen  

 

 

 

Mevr. Petra de Waard 

Directeur Bedrijfsvoering  

 

 

Gemeente Haarlem 

 

 

 

Mevr. Marie-Thérèse Meijs 

Wethouder Wonen gemeente Haarlem 

  



Bijlage “Samenwerkingsovereenkomst instroom speciale 

doelgroepen (bewoners) Rozenprieel Haarlem 

 

Profiel kandidaat bewoner Rozenprieel 

Ideale match:  

 Weerbare, jonge en tolerante bewoners die de charme en uitdaging van 
een gebied in transitie kunnen en willen dragen! 

 

Sterke punten Rozenprieel: 

 Op loopafstand van de stad/centrum  

 Gunstig gelegen m.b.t. beschikbaarheid Openbaar Vervoer, uitvalswegen 
naar Amsterdam, Den Haag en Schiphol, Alkmaar 

 Mooie ruime woningen voor redelijke prijs 

 Onmiddellijke beschikbaarheid  

 Alle voorzieningen op loopafstand  

 Een actieve en intensieve samenwerking tussen en met Stakeholders 
(Politie, Gemeente, Welzijn, Ymere). Die aanpak is gericht op het 
realiseren van een gemengde wijk waarin het voor iedereen prettig wonen 
is. (schoon, heel, veilig en groen) 

 Grote fysieke renovatieprojecten zijn gaande  

 Een wijk met een groot potentieel  

 De rand van Rozenprieel is sociaal/economisch heel sterk 

 De gereserveerde woningen zijn splinternieuw en liggen in een relatief 
zeer gunstige (locatie en leefbaarheid) straat.  

 

Minpunten: 

 In het hart van de wijk – waarin veel van ons aanbod is gelegen – speelt 
substantiële problematiek op het gebied van leefbaarheid 

 Het is een volkswijk die zich -vooralsnog - kenschets door een te 
eenzijdige samenstelling (sociaal/economisch) van de bevolking.   

 

Contractvorm: 

Voor sociale huurwoning: jongerencontract tot 28 jaar (maximale duur 5 jaar) 

Vrijesectorwoning: geen beperking  

 

 

 


