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Bevestiging afspraken inzet leger des heils bij
begeleiding statushouders pilot Stichtse vecht
Bijlagetn)
VERZCNDEN . 1 è Jktl 2|15
Geachte heer/mevrouw,
Op 9 juni 2015 heeft u een aanbieding gedaan om vanaf 1 juli gedurende de tijd van de pilot
(vooralsnog voor de tijd van een jaar), maximaal 21 verblijfsgerechtigden te begeleiden. Met éeze
brief willen wij uw aanbod bevestigen.
Uw aanbod is weergegeven in het gespreksverslag van 10 juni 2015. Daarin geeft u aan de
verblijfsgerechtigden die een overeenkomst sluiten voor een woning die onderdeel uitmaakt van de
pilot een traject aan te bieden voor begeleiding van het wonen en voor het begeleiden van de
Verblijfsgerechtigden bij de integratie in Stichtse Vecht. De mate van inzet van de woonbegeleider
varieert in intensiteit afhankelijk van de zelfredzaamheid van de cliënt en complexiteit van zijn of haar
situatie. Over de afstemming en vorm van de activiteiten die nodig zijn voor de integratie van de
Verblijfsgerechtigden zijn eveneens werkafspraken gemaakt. Een overzicht vindt u in de bijgaande
bijlage.
Naast de te declareren tarieven voor de begeleiding, verzorgt u ook een basisinrichting van de
beschikbare woningen tot een maximaal overeengekomen tarief conform het gespreksverslag van 10
juni 2015.
In november vindt een evaluatie plaats op basis van de daadwerkelijke realisatie en worden
afspraken gemaakt over inzet in 2016.
Hoogachtend,
urgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
ns hen,
Mr. . Bo hout
afdelingsmanager On|ikkeling
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