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Kennisnemen van
Het college besluit om een pilot met een Maatwerkfonds te starten met als doel kwetsbare inwoners
snel en adequaat weer op weg te helpen in schrijnende gevallen, zodat zij niet langdurig in het sociaal
vangnet terecht hoeven te komen of te blijven. Het fonds wordt ondergebracht bij WegWijs Roosendaal
en is zo íngericht dat het de hier werkzame professionals voldoende handelingsruimte biedt om
maatwerk te leveren en snel de benodigde maatregelen te nemen.

Inleiding
Op 26 september 201"6 vond er een bijeenkomst plaats met partners uit het sociale domein over een
lntegrale aanpak van problematiek van kwetsbare inwoners. Hieruit kwam naar voren dat er een groep
kwetsbare inwoners in onze samenleving is die lastig aansluiting kan vinden. Het is voor hen lastig om
woonruimte en inkomen te verkrijgen, terwijl dit juist voorwaarden zijn voor een goede, duurzame start
in de samenleving. Het gaat hier veelal om personen die uit een intramurale setting komen, geen eigen
netwerk hebben en (opnieuw) willen starten op de woningmarkt.

ln de motie 'Jongeren uit de Jeugdzorg goed op weg'wordt de opdracht gegeven te onderzoeken op
welke manier voor de doelgroep Jongeren 18-/+ uit de jeugdzorg' zelfstandige huisvesting kan worden
gerealiseerd. Deze jongeren zijn onderdeel van de hierboven genoemde groep kwetsbare personen:
wanneer ze 18 worden, verlaten ze de intramurale setting en dienen ze nieuwe huisvesting te vinden.
Vaak ontbreekt het hen - mede als gevolg van hun verleden in de jeugdzorg - aan voldoende inkomen
en netwerk met als gevolg dat zij meteen met een (nieuwe) achterstand aan hun volwassen levensfase
moeten beginnen; een achterstand die vaak niet of langzaam en met heelveel moeite ingelopen kan
worden. Op deze wijze aan de volwassen levensfase beginnen, vormt dan ook een groot risico en een
grote kans op langdurig een beroep moeten doen op het sociaal vangnet als gevolg.

I nformatie/kernboodschap
De bestaande voorzieningen zoals de participatiewet bieden lang niet altijd de (wettelijke)
mogelijkheden om in genoemde situaties maatwerk te leveren. Vaak belemmert bestaande regelgeving
de handelingsruimte van professionals, waardoor schrijnende gevallen lastig of niet adequaat geholpen
kunnen worden. Hierbij valt te denken aan een jeugdige die 18 wordt, niet meer in een jeugdinstelling
mag verblijven, geen inkomen/startkwalificatie heeft en in de maatschappelijke opvang terecht komt.

Consequenties
Het fonds geeft professionals de handelingsruimte om in zulke gevallen, waar regelgeving knelt en
inwoners tussen wal en schip dreigen te raken, snel en op maat hulp te bieden. Zo kan worden
voorkomen dat deze personen voor langere tijd of op later moment ondersteuning nodig hebben vanuit
het sociaal vangnet. Ook de druk op de maatschappelijk opvang en mogelijk ook beschermd wonen
wordt hiermee lager.

Denk bijvoorbeeld aan een jongere die dakloos is (of dreigt te worden). Hij heeft zo snel mogelijk een
woonruimte nodig om een stabiele uitkeringssituatie en de juiste begeleiding te kunnen organiseren.
Zonder inkomen kun je echter geen woonruimte huren en zonder woonruimte kun je geen uitkering
regelen. Vanuit het fonds zou in dit geval een eerste maand huur en borg betaald kunnen worden.
Dobrdat huisvesting geregeld is, wordt de tijd (en rust) gecreëerd om een inkomen (uitkerings- en/of
werksituatie/studiesituatie) op te starten. Zo kan worden voorkomen dat de jeugdige in de
maatschappelijke opvang terecht komt en het r¡sico op (verval in) verkeerd of crimineel gedrag wordt
verlaagd.

Het fonds biedt professionals handelingsruimte en kan dan ook enkel door professionals van WegWijs
Roosendaal worden benut, niet door de individuele inwoner.



Communicatie
De opzet van het fonds zal gecommuniceerd worden aan onze professionals van WegWijs Roosendaal,
zodat ze weten dat ze dit fonds aan kunnen spreken. Aangezien inwoners zelf geen aanspraak kunnen
maken op het fonds, wordt er niet extern gecommuniceerd.

Vervolg(procedure)
De pilot wordt na een half jaar, of zoveel eerder als het tot nu toe toegekende budget van €30.000
uitgeput raakt, geëvalueerd. Dit wordt gedaan aan de hand van de input van de professionals en de
cijfers over het gebruik van het fonds. ln de evaluatie zal bekeken worden hoeveel personen geholpen
zijn, welke hulp zij ontvangen hebben en welke doelen hiermee bereikt zijn. Over de uitkomsten van
deze evaluat¡e wordt u te zijner tijd geïnformeerd.

Afsluiting en ondertekening
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geinformeerd.
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