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Datum : ~,3p,[i12014
Behandeld door:
Kenmerk: W. 3212
Bijlagen: -Recent overzicht betalingen Trivire
Onderwerp: Verslag gésprek vijfde evaluatie Housing First

GeachtE

Op dinsdag 8 april 2014 zijn wij bij elkaar geweest voor de vijfde evaluatie van de gemaakte afspraken
over Housing First. Bi}~~di~~geeprek was ook Petra van het Leger des Heils aanwezig. Hieronder volgt
een samenvatting van het gesprek en de gemaakte afspraken.
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Huurbetalingen en financiën
Op uw adres staat nog een bedrag open van € 50,24. Volgens mijn informatie is dit nog een restant
van de afrekening stookkosten 2013. Omdat er diverse afwijkende betalingen zijn geweest op uw
adres stuur ik u met deze brief een recent overzicht van de betalingen toe. We hebben in ieder geval
afgesproken dat u het openstaande bedrag van € 50,24 eind van deze maand betaald.

Inmiddels betaald de Sociale Dienst wel de goede huurprijs en wordt uw huurtoeslag op uw eigen
rekening gestort. Dit gaat dus zoals het moet.

Vrijwilligerswerk
Tijdens het vorig gesprek heeft u aangegeven dat u graag vrijwilligerswerk zou doen. Ik heb u een
naam doorgegeven van een medewerker van de Waterbus. Zij zijn op zoek naar iemand die de entree
van de waterbus schoon kan houden. U bent zelf al bij het kantoor langs geweest, maar toen was de
contactpersoon er niet. Binnenkort gaat u zelf nog een keer langs.

Overlast
Trivire heeft in de afgelopen periode geen overlastklachten over uw adres ontvangen. U gedraagt zich
als een goed huurder.
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Verderhebben wij afgesproken dat het volgende evaluatiegesprek plaatsvindt op dinsdag 1 juli 2014
om 13.30 uur bij u in de woning. Petra (Leger des Heils) is ook bij dit gesprek aanwezig. Heeft u
vragen dan kunt u mij van maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur bellen op
telefoonnummer 078 633 1538.

Met vriendelijke groet,

leefbaarheidsconsulent


