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Collegebesluit 

 

Onderwerp  

Aangaan Convenant Uitstroomregeling Pact 2021 Regio IJmond & Zuid-Kennemerland 

 

Nummer 2021/513590 

Portefeuillehouder Meijs, M.-Th. 

Programma/beleidsveld 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling 

Afdeling ECDW 

Auteur Knip, S. 

Telefoonnummer 023-5115523 

Email sknip@haarlem.nl 

Kernboodschap  Gemeenten, corporaties, zorg- en welzijnspartijen in de regio gaan intensiever 

samenwerken om mensen die uitstromen uit een instelling voor Beschermd 

wonen of Maatschappelijke opvang passende huisvesting te bieden, en richten 

daarvoor een regionaal servicepunt in, dat het uitstroomproces ondersteunt, 

bewaakt en monitort ten behoeve van meer efficiency. 

Op 7 oktober 2021 wordt het Convenant Uitstroomregeling Pact 2021 Regio 

IJmond & Zuid-Kennemerland namens Haarlem ondertekend door wethouder 

Marie-Thérèse Meijs. Met de ondertekening van het convenant treedt het 

convenant direct in werking en komt de contingentenregeling Zuid-Kennemerland 

te vervallen. 

Behandelvoorstel voor  

commissie 

Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Samenleving 

  

Relevante eerdere 

besluiten 

Aangaan en ondertekenen van het regionale Pact voor uitstroom (2020/837037) 

 

Besluit College  

d.d. 28 september 2021 

 

 

1. het convenant Uitstroomregeling Pact 2021 Regio IJmond en Zuid-

Kennemerland aan te gaan. 

2. De contingentenregeling Zuid-Kennemerland te beëindigen. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

1. Inleiding  
Op 8 oktober 2020 is door 19 partijen (gemeenten, woningcorporaties, en zorg en welzijnspartijen)  

het Pact voor uitstroom ondertekend. De gezamenlijke ambitie is om cliënten die uitstromen uit een 

zorginstelling voor Beschermd wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO) passende huisvesting 

te bieden met voldoende zorg in een prettige wijk, van waaruit zij volop kunnen meedoen aan de 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20200837037-1-Aangaan-en-ondertekenen-Pact-voor-uitstroom-in-12-actiepunten-1.pdf
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samenleving. Tegelijkertijd wil het Pact rekening houden met andere bewoners en met het 

leefklimaat in kwetsbare wijken.  

De uitstroomregeling vervangt de contingentenregeling. Een aantal wijzigingen ten opzichte van de 

contingentenregeling zijn: 

 - Twee regionale regelingen zijn samengevoegd en nu vrijwel eensluidend, waardoor partijen die 

gebruik maken van de regeling overal dezelfde manier van werken aantreffen. Er wordt gewerkt 

vanuit één centraal servicepunt voor de aanvragen. Daarnaast wordt de doelgroep beter verdeeld 

over de gehele regio. 

- De client is beter op de hoogte van de mogelijkheden maar ook de verplichtingen die aan de 

regeling zitten (2 jaar woonbegeleiding) en moet zelf motiveren waarom hij/zij gebruik wil maken 

van de regeling 

- Er is nog meer aandacht is voor een goede match en een zachte landing in de buurt en ook de zorg 

voor omwonenden o.a. door de inzet van welzijnspartijen in de woonomgeving. Daarnaast hebben 

de partijen tijdens het project nadrukkelijk samen opgetrokken om dit resultaat te bereiken. 

- Er komt meer inzicht in de werking van de regeling omdat het proces beter en centraal gemonitord 

wordt. Daardoor kunnen partijen elkaar ook beter aanspreken wanneer dat nodig is. 

 

 

2. Besluitpunten college 

Het college van burgemeester en wethouders besluit om:  

1. het convenant Uitstroomregeling Pact 2021 Regio IJmond en Zuid-Kennemerland aan te 

gaan. 

2. De contingentenregeling Zuid-Kennemerland te beëindigen. 

 

 

3. Beoogd resultaat 
Het convenant beoogt de uitstroom van cliënten uit Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen 

evenredig te spreiden over de regio Zuid-Kennemerland/IJmond en om de uitstroom zo zorgvuldig 

mogelijk te laten verlopen. Cliënten die uitstromen uit een zorginstelling wordt passende huisvesting 

geboden met voldoende zorg in een prettige wijk, van waaruit zij volop kunnen meedoen aan de 

samenleving. Tegelijk wordt rekening gehouden met andere bewoners en het leefklimaat in 

kwetsbare wijken 

 

4. Argumenten 
1. Het regionale servicepunt zorgt voor een evenwichtige verdeling van uitstromers over de regio en 

voor een goede match tussen cliënt, woning en woonomgeving. 

Het Pact is opgebouwd rond drie thema’s – regionale samenwerking, passende woningen en wonen 

in de wijk). Een belangrijk actiepunt in het kader van regionale samenwerking is het inrichten van een 
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regionaal servicepunt, dat zorgt voor een goede match tussen cliënt, woning en woonomgeving en 

voor een evenwichtige verdeling in de regio. Op 24 juni 2021 hebben portefeuillehouders tijdens het 

PFO Sociaal Domein Midden-en Zuid-Kennemerland ingestemd met het implementatieplan voor een 

werkproces, de organisatorische inbedding en de taken en verantwoordelijkheden van een 

Servicepunt Pact voor uitstroom. Het servicepunt ondersteunt (digitaal), bewaakt en monitort het 

uitstroomproces voor de gehele regio Zuid-Kennemerland en IJmond. Het Servicepunt Pact voor 

uitstroom is onafhankelijk en werkt regionaal. Het wordt organisatorisch ondergebracht bij 

Woonservice. 

 

2. Het in gebruik nemen van het regionale matchpunt leidt tot meer efficiency en zorgt niet voor extra 

kosten.  
Het oprichten van het servicepunt en het inrichten van de nieuwe processen, leidt bij alle partijen 

naar verwachting tot meer efficiency doordat het proces beter digitaal wordt ondersteund, er meer 

inzicht is in het proces en er één regionaal servicepunt is, dat vragen beantwoordt en het proces 

bewaakt. 

Het plaatsen van uitstromers is een bestaande taak van de gemeente.  Uitstromers worden nu via de 

contingentenregeling geplaatst. Het uitgangspunt is dat de kosten gelijk blijven en later mogelijk 

afnemen, als gevolg van efficiënter werken. De eenmalige kosten voor de implementatie van het 

Servicepunt bedragen € 50.000. Hiervoor is dekking gevonden in het regionale Innovatiefonds 

Beschermd wonen.  
 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Geen 

 

6. Uitvoering 
Na besluitvorming kan het convenant namens de gemeente Haarlem worden ondertekend, 

Ondertekening vindt plaats op 7 oktober 2021 tijdens het regionale portefeuillehoudersoverleg 

Volkshuisvesting. De burgemeester zal wethouder Meijs volmachtigen om namens hem het 

convenant te ondertekenen. Via bijgaand formulier wordt de burgemeester verzocht wethouder 

Meijs te machtigen om het Convenant Uitstroomregeling Pact 2021 regio IJmond en Zuid-

Kennemerland te ondertekenen. Met de ondertekening van het convenant treedt het convenant 

direct in werking en komt de contingentenregeling Zuid-Kennemerland te vervallen. 

 

 

7. Bijlagen 
1. Convenant Uitstroomregeling Pact 2021 regio IJmond en Zuid-Kennemerland (2021/513596) 

 

 
 


