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Roosendaalselijst

Datum 24 september 2015

Onderwerp Aanbieder van maatschappetijke opvang

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeting

in de cyclus?

Nee

OmgevingBeteidsterrein

Portefeuitlehouder wethouder Potderman

Schriftelijke vraag

Uit de media en via de website van Traverse heeft de Roosendaalse Lijst vernomen, dat er per 1

oktober door Bergen op Zoom een nieuwe aanbieder van Maatschappelijke Opvang in de regio
gecontracteerd is. Traverse wordt de opvolger van Novadic Kentron.

Wethouder Yvonne Kammeijer is enthousiast over de samenwerking met Traverse. Zij ziet veel
kansen met Traverse in het lokale veld. Hun expertise sluit goed aan bij de preventieve aanpak die
we voor ogen hebben. Traverse zal haar werkzaamheden richten op de activering van dak- en
thuislozen, zodatzijweer een dak boven hun hoofd kunnen krijgen.

Bergen op Zoom is trekker van het Regionaal Kompas, waar ook Roosendaal deel vanuit
maakt.

Dit brengt ons op de volgende vragen

1. Gaat Traverse haar begeleiding en zorg ook aanbieden voor daklozen in Roosendaal?

2. Wat betekent dit voor samenwerking van Novadic Kentron, Allee Wonen, GGZ en
onze Gemeente om tot de realisatie van een woonvoorziening te komen?

Namens de fractie van de Roosendaatse Lijst,

Yvonne de Beer
Sjef van Dorst



Wij beantwoorden de vragen ats votgt:

1. Eerder dit jaar startte centrumgemeente Bergen op Zoom met de nieuwe aanbesteding van
de Maatschappelijke Opvang voor de samenwerkende gemeenten binnen het Regionaal
Kompas. De zorg en begeleiding die vanuit het contract Maatschappelijke Opvang geleverd
wordt is ten behoeve van de hele regio.
Traverse is bij de aanbesteding het beste uit de bus gekomen. Traverse zal dus vanuit dit
nieuw afgesloten contract ook hun diensten leveren in de gemeente Roosendaal. Wij zijn
erg enthousiast over de uitkomst van de aanbesteding. De overname van de
Maatschappelijke Opvang door Traverse biedt kansen om het lokale preventieve beleid
naadloos aan te laten sluiten op het regionale beleid gericht op kwetsbare mensen.
Zoals u weet is Traverse immers ook onze lokale partner voor het uitvoeren van diverse
diensten op het gebied van maatschappelijke zorg en welzijn. Door dit nieuwe regionale
contract zal Traverse gemakkelijker de koppeling kunnen maken tussen de lokale en de
regionale taken.
Ook zal zij gevolg kunnen geven aan de uitkomsten van het onafhankelijk onderzoek dat wij
momenteel lokaal laten uitvoeren naar de groep aan de onderkant van de woonladder die is
gemarginaliseerd of dat dreigt te worden. Dat onderzoekzal antwoord geven op de vraag
hoe de lokale infrastructuur kan worden versterkt opdat het herstel van burgers uit
Roosendaal, die zich aan de onderkant van de woonladder bevinden, optimaalwordt
ondersteund.

2. Er ligt geen directe relatie tussen de realisatie van een woonvoorzíening door samenwerking
van Novadic Kentron, AlleeWonen, GGZWNB en de gemeente en de overname van de
Maatschappelijke Opvang door Traverse. (Financiële) mogelijkheden voor realisatie van de
woonvoorziening dienen te worden gevonden binnen de budgetten van beschermd wonen.
De middelen en afspraken ten behoeve van de Maatschappelijk Opvang staan hier formeel
los van, al realiseren wij ons dat in deze themathiek alles met elkaar samenhangt en wij ook
hier zo veel mogelijk streven naar een samenhangend beleid.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders,
Namens deze,

L¿
Hugo Pold
Wethouder Wmo en minimabeleid


