‘START UITVOERING VAN UW VERSTERKINGSTRAJECT’

ROLVERDELING

A

BEDRIJFSBUREAU BI
Het team van Bedrijfsbureau BI heeft voor u het uitvoeringsontwerp voor uw woning opgesteld en
ter goedkeuring gedeeld met Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Ook heeft het bedrijfsbureau
(waar relevant) de tijdelijke huisvesting voor u aangevraagd. Vervolgens heeft Bedrijfsbureau BI het
uitvoeringsontwerp overgedragen aan de aannemer die de werkzaamheden aan uw woning uitvoert.
Vanaf dit overdrachtsmoment communiceert de aannemer met u over de uitvoering. Op de achtergrond
blijft uw woon-bouwbegeleider van het bedrijfsbureau altijd beschikbaar voor overleg.

NCG
In 2020 zijn maatregelen afgesproken die de versterkings-opgave
moeten versnellen. Nationaal Coördinator Groningen (NCG)
laat een groot aantal adressen uitwerken door Bedrijfsbureau
BI. Deze adressen zijn voorgedragen door de gemeenten. NCG
heeft het bijbehorende versterkingsadvies gedeeld met het
Bedrijfsbureau BI en geeft opdracht aan Bedrijfsbureau BI. NCG
ontvangt vanuit het bedrijfsbureau het uitvoeringsontwerp en
neemt daarop een meeromvattend versterkingsbesluit (MOVB).
NCG is verantwoordelijk voor de contractering met de betrokken
aannemer en de financiering van uw versterking*.
*Voor eigen wensen anders dan die waarvoor een
subsidie beschikbaar is, organiseert u zelf de financiering.

DE AANNEMER
Nadat het uitvoeringsontwerp voor uw woning gereed en goedgekeurd is, wordt het uitvoeringsontwerp
overgedragen aan de aannemer. Passend in de planning van de aannemer volgt er een kennismakingsgesprek tussen u en de aannemer. De woon-bouwbegeleider van het bedrijfsbureau is hierbij aanwezig.
De aannemer communiceert met u over de planning, de voortgang en alle andere zaken rondom de
werkzaamheden aan uw woning.

FOCUZ SUPPORT
Wanneer u gedurende de werkzaamheden uw woning
tijdelijk moet verlaten en kiest voor tijdelijke huisvesting via
bedrijfsbureau BI/NCG dan is Focuz Support uw aanspreekpunt
omtrent dit onderwerp. Focuz Support is verantwoordelijk voor
het beheer van uw tijdelijke woonruimte en uw verhuizing van en
naar uw tijdelijke woning. Ruimschoots voor de verhuizing heeft
u een afspraak met Focuz Support en de verhuizer en ontvangt u
contactgegevens waar u terecht kunt met vragen.

DE GEMEENTE
De gemeente heeft de adressen voorgedragen aan het
Bedrijfsbureau BI. Vervolgens geeft het bedrijfsbureau bij de
gemeente aan welke vergunningen eventueel benodigd zijn
voor het uitvoeren van de werkzaamheden aan uw woning.
De gemeente verleent tijdig de benodigde vergunningen. De
gemeente heeft tevens een rol in het vaststellen van de locaties
voor tijdelijke huisvesting en communiceert hierover met
omwonenden. De contacten met uw gemeente verlopen via
Bedrijfsbureau BI.

