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Datum:  24 april 2019 

Tijd:  19.35 uur  

Locatie: Recreatiezaal “Heemwijck” 5e etage, aan de Narcissenlaan 138 Ate Oegstgeest 

 

Aanwezig: HHR dagelijksbestuur en bestuursleden:  

HMW: Leo Helsloot  / HBT.: Cor Vink (HHR-Voorzitter) /  

  De Huurderij: Jacinta Boere (HHR-Secretaris), Jan Matze /   

HBVB: Edith Lieste (HHR-Penningmeester), Ingrid Tijsen 

Presentielijst  genodigden thema-avond 24-04-2019: 

Woningcorporatie Ons Doel: Lisa Reijneveld, Lotte van der Poel, Ester Lacourt 

Holland Rijnland: Audrey Aarts, Tessa van Santen,  

Stichting Lumen Clientenraad Rivierduinen: Tom Borst  

Huurdersorganisatie Dunavie: Patricia van Hilten 

Huurdersorganisatie HBV Nieuwkoop: Edwin Hoogenboom, Albert Biersteker 

GGZ-Rivierduinen: Madeleen Slingerland, Naom Shwarts, Erik van Gelder 

Rijnhart Wonen: Loes Ambtmeijer, Patricia van Eijk 

HBV Portaal Leiden: Mieke Weterings 

Woonforte: Aad van de Reijken 

Woonstichting “Vooruitgang”: Johan van Buren 

HRW-Contigentregeling: Mireille de Koning 

Afwezig: HMW: Nico van der Meij 

Verslag: Usha 
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Sprekers  thema-avond: Mr. J.M. Stevers (advocaat) / Audrey Aarts (bestuursjuridisch medewerker – 

Holland Rijnland) / Naomi Shwarts (GGZ Rivierduinen).  

Om 19.35 uur heet Cor Vink iedereen welkom. Daarna geeft hij de mogelijkheid om de eerste sprekers 

hun verhaal te doen.   

Onderwerp thema-avond: “Leefbaarheid en sociale omgang” 

Madeleen Slingerland en Naomi Shwarts stellen zich voor aan iedereen en vertellen in het kort over 

hun werkzaamheden binnen rivier duinen en de procedure voor mensen die als contigent terug 

kunnen naar een reguliere woning.   

Het werkapparaat bestaat uit 16 wijkteams en een aantal afdelingen nl. Psychiatrie wonen, Externe 

psychiatrie, Psychische zorg, Welzijn en Gezondheid, Relaties, Veiligheid plannen, Doelen. Verder 

twee zorg wijkteams (werkproces leren en herstelplan). Wijkgerichte psychiatrie die zich bezig houdt 

aan het herstel van een cliënt. Dit geeft nieuwe plekken waar nieuwe cliënten samenwonen. 

Rivierduinen is erg groot. Vaststellen van huisvestingsverordening: voor sociaalhuurwoningen bij 

bijzondere doelgroepen zijn ook de daklozen opvang, Verslavingszorg, Intravergaal verblijven, 

Binnenvest waar 180 woningen beschikbaar zijn. Na de behandeling kunnen cliënten weer naar huis 

of daar verblijven en delen een kamer. Huurcontract wordt getekend door drie partijen nl. GGZ, 

Woningbouwvereniging en Cliënt. Urgentiecommissie bepaald wie voor de driepartijen overeenkomst 

in aanmerking komt ( mensen die niet zelfstandig kunnen wonen via een woningcorporatie) en er is 

ook niet bekend hoeveel aanvragen per jaar binnen komen. Verdeling van de woningen gaan er 40% 

naar de woningcorporaties, 30% naar Rijnstreek en 30% naar Duin- en Bollenstreek. 

Toelichting zorgprofiel: Dit gaat in fases en er worden hersteldoelen vastgesteld. Zijn alle zaken van 

cliënt in orde. Voordat een cliënt zelfstandig gaat wonen moet hij/zij aanmelden bij Shwarts voor een 

klinisch gesprek, begeleiding en daarna wordt er uitgezocht of cliënt in aanmerking komt voor 

contigentwonen.  

Wat bij overlast te doen? 

GGZ gaat kijken of cliënt gevaar brengt in de omgeving. Bemoeizorg wordt ook geleverd door GGZ. 

Dit wordt verder besproken in een discussiepunt later op de avond. 

Mevrouw A. Aarts, bestuursjuridisch medewerker( secretaris Regionale 

UrgentiecommissieHolland Rijnland) vertelt dat Holland  Rijnland een samenwerkingsorgaan is 

van 13 gemeentes ( Leiden, Voorschoten, , Leiderdorp, Zoeterwoude, Oegstgeest, Katwijk, 

Hillegom, Lisse, Noordwijk, Teylingen, Nieuwkoop, Alphen aan den Rijn en Kaag en Braasem). 

Deze gemeentes hebben een aantal van hun bevoegdheden overgedragen aan Holland Rijnland. 

Een van deze bevoegdheden is het opstellen en vaststellen van een Huisvestingsverordening. De 

Huisvestingsverordening regelt de verdeling van sociale huurwoningen. Op basis van de 

Huisvestingsverordening worden er woningen beschikbaar gesteld aan wat we noemen de 

bijzondere doelgroepen. Het gaat hierbij om kwetsbare personen die hoofdzakelijk verblijven in 

een instelling (zoals beschermd wonen bij GGZ of bijvoorbeeld de Haardstee, verslavingszorg, 

personen met een verstandelijke beperking en daklozen die in de Binnenvest verblijven). Om 

uitstroom mogelijk te maken en omdat ze toe zijn aan zelfstandig wonen, wordt een klein 

gedeelte van deze personen gehuisvest via de bijzondere doelgroepen. Voor het overgrote deel 

heeft de instelling een andere oplossing doordat er bijvoorbeeld al voldoende inschrijftijd is 

opgebouwd, de persoon in staat is tot kamerbewoning of terug kan naar de thuissituatie. Ook 

regelt de Huisvestingsverordening wanneer iemand in aanmerking komt voor urgentie. In 

sommige gevallen vindt de urgentiecommissie het nodig dat de urgent woningzoekende 
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woonbegeleiding krijgt en stelt dan de voorwaarde dat er bij het tekenen van de 

huurovereenkomst een driepartijenovereenkomst gesloten wordt, waarbij naast de 

woningzoekende en de verhurende woningcorporatie een begeleidende instelling mee tekent. 

Dit gat dan om personen die niet uitstromen uit een instelling, maar wiens huidige woonsituatie 

niet meer houdbaar is en vanwege de verstandelijke of psychiatrische beperkingen 

kamerbewoning niet mogelijk is omdat er geen voorzieningen met anderen gedeeld kunnen 

worden. Hoe komen nu de bijzondere doelgroepen en urgent woningzoekende aan een woning: 

zij worden toebedeeld aan een woningcorporatie (waarbij spreiding over de regio en spreiding 

binnen de gemeente centraal staat). De woningcorporatie gaat vervolgens een woning 

(etagewoning met of zonder lift) aanbieden. Hoe dit verder in zijn werk gaat wordt aan u verteld 

door de volgende spreker, Aad van Reijken. Tot slot laat mevrouw Aarts nog een dia zien. Van de 

in 2017 verhuurde woningen was de verdeling als volgt: 71% regulier woningzoekenden / 7% 

lokaal woningzoekenden / 5% urgentie / 6% statushouders / 4% bijzondere doelgroepen / 

7% overige, calamiteiten  

De heer Aad van de Reijken ( woningcorporatie “Woonforte”) vertelt dat zorgpartijen melden bij de 

woningcorporaties via de contigente regeling voor een passende woning d.m.v. constante overleggen 

en worden getoetst voor een driepartijen huurovereenkomst en zorgovereenkomst. Ze kunnen in 

aanmerking komen voor minimaal 2 jaar en dat hangt af van acceptatie van cliënt. Bij niet meewerken 

van cliënt wordt er een dossier opgebouwd en daarmee kunnen de instanties naar de rechter om de 

huurovereenkomst te ontbinden. Er bestaat ook nog een omklapregeling. Dit wordt ingezet als nog 

niet alle zaken geregeld zijn en is bedoeld voor de 2e- en 3e kanshebbers. Mensen die bijvoorbeeld 

een huurachterstand hebben.  

De heer Jan Stevers (Aad Astra Advocaten): Overlast wordt veroorzaakt door verward gedrag. Het 

beste is om het probleem zonder advocaat op te lossen. Een advocaat kan alleen ingezet worden bij 

achterstallig huur, onderhoudsproblemen, overlast, gedrag van huurder (bepalend wat het probleem 

is). Soms komt het weleens voor dat een woningcorporatie geen raad weet wat te doen dan wordt er 

een advocaat ingeschakeld. De kennis van verhuurders neemt ook toe. Men moet vooral letten op 

gedragsaanwijzigingen en hier moet de verhuurder wel wat mee doen ( gele kaart uitdelen). Bij teveel 

overlast van huurder heeft de verhuurder toestemming nodig om de huurder uit te zetten. Het 

probleem ook bij de gemeente neerleggen (samenwerking van burgemeester en woningcorporatie) 

om het probleem helpen oplossen. Het probleem het liefst zonder advocaat oplossen. 

Film studio Mojo van Holland Rijnland: Film waarin 3 patiënten  hun verhaal doen. Voornamelijk 

lichten zij een aantal punten uit waar aandacht bij nodig is nl. te weinig betaalbare woningen / er is 

meer zorg nodig bij begeleid wonen / meer samen zijn, ervoor zorgen dat mensen niet weer 

terugvallen op de oude situatie / wijkteams weten niet genoeg om mensen te kunnen helpen (zijn niet 

professioneel genoeg) / verandering is om preventief te werken / zorg wordt wel professioneler / 

valkuil van de gemeente is dat zij meer geld moeten uitgeven aan psychiaters, psychologen ect. / 

Gemeente is verantwoordelijk voor kwaliteitszorg. 

Pauze 

Discussie en vragen: 

Wat te doen bij geestelijke overlast? 

- Dossier bijhouden, boek bijhouden van meldingen en klachten 

- Als GGZ niets onderneemt dan een melding doen bij GGD bij meldpunt Zorg en Overlast die 

dan Bemoeizorg inschakeld. GGZ kan ook niet zomaar ingrijpen en heeft ook samenwerking 

nodig van cliënt. 
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Er is een boekwerk van Aedes waarin de mogelijkheden tot oplossingen wordt aangegeven zoals 

eerder ingrijpen bij situaties binnen contigentregeling. Johan van Buren van Woonstichting 

Vooruitgang merkt op dat na 2 gele kaarten de huurder uit het huis dient te vertrekken en het liefst 

zonder tussenkomst van een advocaat en rechter. Soms krijgen de huurders ook een 2e kans. 

Bij extreme gevallen kan het contract ontbonden worden zonder tussenkomst van een rechter.  

Behendige advocaten kunnen hier een oplossing voor bieden. In plaats van te vertrekken kunnen ze 

ook hun gedrag aanpassen. 

Advies advocaat: 

Reguliere woningzoekenden zorgen voor meer overlast dan contigente huurders. Er gebeurt wel veel 

binnen GGZ maar is niet altijd zichtbaar wegens privecy. Eerst moet het bij de politie gemeld worden 

en daarna bij de GGZ. Bij melding wordt de klacht vastgelegd door de politie. Ook al is het probleem 

bekend bij de politie maar zij doen daar niets mee. Het advies van de advocaat is het ieder moment 

noteren wat er gebeurt (tijdschema maken). De burgemeester van Leiden geeft waarschuwing van 

afgegeven overlast aan huurder. Na uitzetting gaan ze naar Binnenvest. Bij Binnenvest schrijven ze 

eerst in voor een postadres, een bijstandsuitkering aanvragen en het gebruik maken van bijzondere 

bijstandswet (WMO). Afspraken met de gemeente maken en een taakverdeling aangeven. Zorgpad is 

een methode om ook de burgemeester in te zetten of bij te betrekken.    

Wat doet en biedt een woningcorporatie bij huurders die overlast ervaren? 

- Woongenot staat heel hoog door overlast 

- Sporadisch zoekt de woningbouw een andere woning voor ondervindende huurder 

- Er zijn meer mogelijkheden voor overlast vinder 

- Zelf verhuizen is geen optie en ook geen oplossing 

- Overlast bezorger aanpakken en praten 

De huurder die overlast ondervindt moet ook zelf een dossier bijhouden en met enig regelmaat de 

klacht bij de woningcorporatie neerleggen. 

 

Ons Doel geeft aan dat het recht om te verhuizen voor verwarde mensen. Dit kan ook heel goed 

werken. Plicht van de corporatie is zorgplicht in de vorm van het leveren van maatwerk (bij 2 huurders 

van de zelfde corporatie). Overlast dienen de buren onderling zelf op te lossen. 3% regeling kan ook 

gebruikt worden of het toepassen van één op één situatie. Per 1 januari 2019 kunnen klachten ook 

neergelegd bij de huurcommissie en doet ook de uitspraak..  

HHR voorzitter Cor Vink bedankt alle genodigden voor hun komst en in het bijzonder Jacinta voor het 

organiseren van de thema-avond.  

Sluiting om 21.05 uur.    


