
n 
^ ' y ' e a w eV^ 

l-Qi^9 

I 'i WONINGSTICHTING DEN HELDER 

2 b iiRT 20 

Y-4—H :; 

WP ...i 
College van Burgemeester en Wethouders 
Gemeente Den Helder 
Postbus 36 
1780 AA DEN HELDER 

Stuknummer: AH 0.02702 

Den Helder : 24 maart 2010 
Onderwerp gemeentelijke conceptnota Antillianenbeleid 

Behandeld door: Directie 
Toestelnummer: 677651 

Ons kenmerk 
Uw kenmerk 
Bijlage(n) 

GS/MBO/00312-10dir 
AU10.02581 

Geacht College, 

Wij hebben onlangs de conceptbeleidsnotitie Antillianenbeleid 2010-2013 van u ontvangen. 
Onze organisatie wordt in deze notitie genoemd in de paragraaf over Huisvesting (§ 4.6) en in de paragraaf 
over Nazorg ex-gedetineerden (§4.11). 

In de paragraaf over Huisvesting staat dat Woningstichting terughoudend is in net bieden van een tweede 
kans aan mensen die in het verleden overlast hebben veroorzaakt. Deze ferme uitspraak van uw kant vraagt 
enige nuancering van onze kant. 
Ons beleid rond de laatste-kans is zodanig ingericht, dat slechts heel weinig mensen definitief niet voor een 
laatste kans in aanmerking komen. Ook hebben wij het standpunt, dat het aantal laatste-kans-cliSnten wat 
ons betreft ongelimiteerd is. Ons laatste-kans-beleid biedt zelfs cliSnten die vanwege een drugsverleden de 
eerstkomende vijf jaar niet in aanmerking komen voor zelfstandige huisvesting, de mogelijkheid om toch 
binnen die vijf jaar al onderdak te krijgen. 
Waarom dan zo weinig mensen in een laatste-kans-traject, terwijl Den Helder heel veel probleemgevallen 
telt? Een van de voorwaarden die wij stellen aan een laatste kans is dat een begeleidende instelling 
gedurende tenminste twee jaar de begeleiding van de client op zich neemt, en een andere voorwaarden is 
dat niet de client maar de instelling de woning van ons huurt. Tot nu toe hebben wij slechts een beperkt 
aantal instellingen kunnen vinden die op basis van deze voorwaarden met ons het laatste-kans-traject vorm 
willen geven. 

De ex-gedetineerden zijn als aparte groep in de beleidsnotitie opgenomen. Vanuit het gezichtspunt van 
nazorg is dat logisch. Vanuit het gezichtspunt van huisvesting is dit minder logisch. 
In de notitie staat dat het ontbreken van samenwerking met de woningcorporaties als knelpunt wordt ervaren. 
Letterlijk wordt in de notitie beweerd dat de corporaties weigeren ex-gedetineerde 'nazorgklanten' in te 
schrijven, ook als die in het verleden een goed huurder zijn geweest. Deze bewering is pertinent onwaar. 
In al onze gesprekken met Bureau Nazorg en Reclassering wijzen wij er juist nadrukkelijk op, dat er voor veel 
(ex-)gedetineerden geen enkele belemmering is om zich in te schrijven als woningzoekende. Wij hebben ook 
meerdere ex-gedetineerden in ons woningzoekendenbestand ingeschreven en regelmatig huisvesten wij 
ex-gedetineerden. 

Wij zouden het zeer op prijs stellen indien u de betreffende notitie aanpast naar aanleiding van onze 
hierboven gemaakte opmerkingen. 
Indien u over dit onderwerp met ons van gedachten wilt wisselen, zijn wij daartoe uiteraard bereid. 

Hoogachtarjd, 
^Woningstichting Den Helder 

Ing. w/seeg-ers 
Algep̂ Ben Directeur 
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