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Onderwerp

Mandatering Beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2016

Voorstel

1. Het Beleids- en Afsprakenkader Wmo Regionale taken 2016 vast te stellen;
2. Mandaat te verlenen aan het afdelingshoofd Samen Leven en Werken van de

gemeente Venlo, met de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat, voor
het nemen van besluiten inzake de maatschappelijke opvang en beschermd
wonen, conform bijgevoegd mandaatbesluit;

3. Mandaat te verlenen aan het college van de gemeente Venlo voor het voeren van
rechtsged i ngen conform bijgevoegd ma ndaatbesl u it;

4. Het 8es/uit Beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang 2016
met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016 vast te stellen;

5. De Beleidsregels Landelijke Toegankelijkheid en Regiobinding Maatschappelijke
opvang met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016 vast te stellen.

Inleiding
Voor 2015 heeft uw college de uitvoering van maatschappelijke opvang en beschermd
wonen gemandateerd aan centrumgemeente Venlo, die ook de middelen voor deze taken
rechtstreeks van het rijk ontvangt. De afspraken waren vastgelegd in het Regionaal
Beleids- en Afsprakenkader Wmo 2015. Ook voor 2016 voert Venlo deze taken voor ons
uit. Met dit voorstel wordt de mandatering formeel geregeld, met terugwerkende kracht
vanaf I januari 2016.
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Beoogd effect/doel
De gemeente Weert streeft naar een samenleving waarin mensen verantwoordelijkheid
nemen voor zichzelf en voor elkaar. Inwoners zijn zelfredzaam. Als dit tijdelijk niet lukt,
ondersteunt de gemeente haar inwoners. De Wmo geeft de gemeente de
verantwoordelijkheid om daklozen opvang te bieden en mensen die dat nodig hebben
beschermd wonen te bieden. Om dit goed te regelen werkt de gemeente Weert samen
met de regiogemeenten in Noord- en Midden-Limburg. Centrumgemeente Venlo ontvangt
de middelen voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen rechtstreeks van het
rijk. Met dit besluit stelt u de gemeente Venlo in staat om deze taken in 2016 voor ons uit
te voeren.

Argumenten
7.7 Regionale samenwerking op het gebied van Maatschappelijke opvangt OGGZ en
Beschermd wonen is in 2016 nodig
Voor wat betreft de maatschappelijke opvang werkt de gemeente Weert al geruime tijd
met de centrumgemeente Venlo samen. Dit heeft geresulteerd in een flexibele
maatschappelijke opvang in Weert, kleinschalig, met goed maatschappelijk rendement en
voldoende ruimte voor de gemeente Weert om op operationeel niveau naar eigen inzicht
te handelen. De samenwerking tussen de aanbieders wordt op lokaal niveau vormgegeven
en aangestuurd door de gemeente Weert. Vrouwenopvang en de crisisopvang van
gezinnen wordt centraal vanuit Venlo vormgegeven voor de regio.
Ook op het gebied van Openbare Geestelijke GezondheidsZorg (OGGZ) werken we in de
regio Noord- en Midden-Limburg samen. Het gaat dan om preventie, bemoeizorg en
verslavingszorg.
Beschermd wonen is sinds 1-1-2015 een gemeentelijke taak. De voorbereidingstijd voor
deze taak was kort. Bovendien was vooraf moeilijk in te schatten wat de omvang van deze
taak zou zijn. Het rijk heeft ervoor gekozen om - tenminste tot 1-1-2018 - de middelen
voor deze taak uit te keren aan de centrumgemeenten. De gemeenten in de regio Noord-
en Midden Limburg hebben centrumgemeente Venlo verzocht in 2015 de uitvoering van
deze taak te verzorgen.
De afspraken over bovengenoemde regionale taken en de manier waarop we
samenwerken, zijn vastgelegd in het Beleids- en Afsprakenkader Wmo Regionale taken
2OL6 (zie bijlage). Onderdeel van de afspraken is dat de regiogemeenten via de
Bestuurscommissie Wmo bindend advies aan het college van de gemeente Venlo geven
over de taken uit het beleids- en afsprakenkader Wmo regionale taken 2016. Voorgesteld
wordt om dit afsprakenkader vast te stellen.

2+3.1 Om de samenwerking te formaliseren is mandatering van de centrumgemeente
nodig.
De taken op het gebied van maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd
wonen zijn wettelijk vastgelegd in de Wmo 2015. De gemeenteraad van Weert heeft de
Verordening Wmo 2015 vastgesteld. Bepaalde bevoegdheden daarin hebben betrekking op
maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Om de centrumgemeente in staat te
stellen deze taken uit te voeren, is het nodig om mandaat te verlenen aan de gemeente
Venlo. Het mandaatbesluit is bijgevoegd.

2+3.2 De bevoegdheden moeten verdeeld worden over twee organen.
De bevoegdheid tot het toekennen van zorg en de bevoegdheid tot het besluiten op
rechtsgedingen mogen volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) niet gemandateerd
worden aan één orgaan. Daarom is ervoor gekozen om het afdelingshoofd Samen Leven
en Werken van de gemeente Venlo rechtstreeks mandaat te verlenen voor de bevoegdheid
tot het toekennen van zorg en het college van de gemeente Venlo mandaat te verlenen
voor het besluiten op rechtsgedingen. Omdat het hoofd Samen Leven en Werken van de
gemeente Venlo geen ondergeschikte is van de gemeente Weert, is het slechts mogelijk
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aan deze functionaris mandaat te verlenen indien hij daar ook mee instemt. Daarom is een
instemmingsverklaring toegevoegd, waarvan één exemplaar getekend retour naar de
gemeente Weert moet worden gestuurd.

4.1 Het Besluit Beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang 2016 vast
te stellen
Het besluit is het kader waarbinnen de centrumgemeente aanvragen en meldingen voor
beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang in behandeling neemt en
op basis waarvan een besluit wordt genomen over toekenning of afwijzing van de
ondersteuningsvraag.
Wanneer alle gemeenten het besluit hebben vastgesteld, zullen alle burgers uit Noord- en
Midden-Limburg, die gebruik willen maken van de maatwerkvoorzieningen Beschermd
Wonen, Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang op dezelfde manier behandeld en
beoordeeld worden.

2+3+4 Het is nodig het mandaatbesluit en het Besluit beschermd wonenl
maatschappelijke opvang en vrouwenopvang met terugwerkende kracht vast te stellen
Het is de samenwerkende gemeenten niet gelukt om het mandaatbesluit en het Besluit
Beschermd wonent maatschappelijke opvang en vrouwenopvang voor aanvang van 2016
in procedure te brengen. Toch heeft de centrumgemeente al vanaf 1-1-2016 de uitvoering
van genoemde taken voortgezet. Om een juridische basis voor deze besluiten te hebben,
is mandatering en vaststelling van het besluit met terugwerkende kracht noodzakelijk.

5 De gemeente Wee¡t dient de beleidsregels landelijke toegankelijkheid maatschappelijke
opvang met terugwerkende kracht vast te stellen
De maatschappelijke opvang kent een landelijke toegankelijkheid. Dat betekent dat
burgers die niet uit de regio Noord- en Midden-Limburg komen, ook gebruik kunnen
maken van onze opvangvoorzieningen. In deze beleidsregels is uitgewerkt hoe de
gemeente Weert (en dus centrumgemeente Venlo die voor deze taak wordt
gemandateerd) omgaat met deze toegankelijkheid.
Alle centrumgemeenten maatschappelijke opvang hebben verklaard deze afspraken te
implementeren in de uitvoering. Het betreft een modelverordening die door de VNG is
opgesteld. Onderdeel van het mandateren van de taak maatschappelijke opvang is ook
dat de gemeente Weert de beleidsregel landelijke toegankelijkheid vast stelt, met
terugwerkende kracht per 1-1-2016, zie bovenstaand argument.

Kanttekeningen

1. Financiële verantwoordelijkheid
Centrumgemeente Venlo ontvangt de middelen voor beschermd wonen en
maatschappelijke opvang en is verantwoordelijk voor de besteding ervan. De
regiogemeenten ontvangen géén middelen voor deze taken. Eind 2015 is gediscussieerd
over mogelijke tekorten en hoe de regiogemeenten hieraan zouden moeten bijdragen.
Daarbij hebben de regiogemeenten zich op het principiële standpunt gesteld dat het rijk
aan zet is als er tekorten zijn op het regionale budget. Naar het zich nu laat aanzien is er
overigens eerder sprake van een overschot dan van een tekort. De omvang daarvan is nog
onbekend.

Extern bureau HHM heeft in opdracht van het ministerie en de centrumgemeenten
landelijk onderzoek gedaan naar de omvang van het budget beschermd wonen. Conclusie
van dat onderzoek is dat het budget dat Venlo ontvangt, voldoende zou moeten zijn om
deze taak in 2015 en 2016 voor de regio uit te voeren. Daarom is in het mandaatbesluit
ook expliciet aangegeven dat de gemeente Weert "de centrumgemeente opdraagt deze
taak binnen de aan haar uitgekeerde rijksmiddelen uit te voeren". Gelet op de uitkomsten
van het onderzoek van HHM zien wij op dit moment geen aanleiding om afspraken te
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maken met de centrumgemeente over financiële tekorten danwel overschotten. De
centrumgemeente is financieel verantwoordelijk voor de besteding van de middelen.

Het rijk is voornemens om per 1-1-2018 de middelen voor beschermd wonen en
maatschappelijke opvang rechtstreeks aan alle gemeenten uit te keren. Dit wordt
meegenomen bij de toekomstvisie op deze taken, zie hieronder.

2. Samenwerking in de toekomst
Onderdeel van de regionale samenwerking is dat wordt bezien of de schaal waarop
samenwerking plaatsvindt, passend is bij de taak. Zo wordt bijvoorbeeld onderzocht of de
taak beschermd wonen op Noord- en Midden-Limburgse schaal georganiseerd moet
worden of dat dat bijvoorbeeld op Midden-Limburgse schaal efficiënter is en leidt tot
betere aansluiting met het lokale veld. Ook wordt bezien wat de verandering in
financieringsstroom kan betekenen voor de samenwerking.
In de loop van 2016 wordt uw college gevraagd hierovereen standpunt in te nemen.

3. Bewerkersovereenkomst
Om de gemandateerde taken goed te kunnen uitvoeren, zal de centrumgemeente Venlo
gegevens bewerken van onze inwoners. De gemeente Weert blijft op grond van de Wet
bescherming persoonsgegevens verantwoordelijk voor deze gegevens. Op dit moment
wordt de Bewerkersovereenkomst Beschermd wonen en maatschappelijke opvang
voorbereid. Deze wordt uiterlijktweede kwartaal 2016 aan uw college aangeboden ter
vaststelling.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Voor de gemeente Weert heeft dit besluit geen financiële gevolgen. Centrumgemeente
Venlo ontvangt de rijksmiddelen voor deze taak voor de regio en is financieel
verantwoordelijk.

Dit voorstel heeft geen personele gevolgen

Met dit besluit wordt de uitvoering van beschermd wonen en maatschappelijke opvang aan
de centrumgemeente gemandateerd.

Uitvoering/evaluatie

Centrumgemeente Venlo voert de taken op het gebied van Beschermd wonen en
maatschappelijke opvang uit, zoals ook vastgelegd in het Beleids- en afsprakenkader Wmo
regionale taken 2016. De raad wordt via de reguliere rapportages geïnformeerd over deze
taak. Het te voeren beleid in 2OL7 en verder, wordt via de Bestuurscommissie Wmo
regionale taken verder voorbereid en in een afzonderlijk voorstel aan de gemeenten in
Noord- en Midden-Limburg voorgelegd.

Commu nicatie/ participatie

Het Beleids- en afsprakenkader Wmo regionale taken 2016 is besproken met de
regiogemeenten in de Bestuurscommissie Wmo.
De centrumgemeente wordt op de hoogte gesteld van uw besluit conform bijgevoegde
concept-brief.
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Overleg gevoerd met

Intern:
P. Vos, financieel consulent, M. de Corti, juridisch medewerker, M. Rosbergen, juridisch
beleidsadviseur.

Extern:
Bestuurscommissie Wmo, jurist Venlo en jurist Roermond

Bijlagen

1. Beleids- en Afsprakenkader Wmo Regionale taken 2016
2. Mandaatbesluit Beschermd wonen en opvang, met instemmingsverklaring
3. Het Besluit beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang 2016
4. Beleidregels Landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang
5. Brief aan centrumgemeente Venlo
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GEMEENTE vtlEERT

Gemeente Venlo
t.a.v. het college van Burgemeester en Wethouders
Postbus 3434
5902 RK VENLO

Weert, 4 maart 2016

Onderwerp
Ons kenmerk

: mandatering beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2016
: zlL6/OL7t7L

x

Geacht college,

Ten aanzien van de taken Beschermd wonen en maatschappelijke opvang werken wij met
u samen in de Bestuurscommissie Wmo regionale taken. Zoals daar afgesproken hebben
wij op 22maart 2016 besloten u - metterugwerkende kracht - voor2016te mandateren
voor de uitvoering van de taken Beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Bij deze zenden wij u de volgende documenten toe:
1. Het mandaatbesluit met instemmingsverklaring (graag getekend door betreffende

functionaris retour zenden) ;
2. Het Besluit beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang 2OL6;
3. De Beleidsregels Landelijke toegankelijkheid en regiobinding maatschappelijke

opvang.

Voor de uitvoering van genoemd mandaat is een Bewerkersovereenkomst (Wet
bescherming persoonsgegevens) nodig. Deze wordt momenteel door de regiogemeenten
voorbereid en u in het tweede kwartaal 2016 aangeboden ter ondertekening.

Wij vertrouwen erop dat u deze taken in 2016 goed zult vervullen en ons periodiek
informeert over de voortgang daarvan.

Met vriendel ijke g roet,
bu wethouders,

M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris

Bijlagen: 1. Mandaatbesluit (met i nstemmingsverklaring)
2. Besluit Beschermd won maatscha ijke opvang en vrouwenopvang 2016
3. Beleidsregels Lan ijkheid en regiobinding maatschappelijke opvang

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 Az Weert

Telefoon: 14 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Tw¡tter: www.twitter.com/gemeenteweert
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GEMEENTE vtlEERT

Gemeente Venlo
t.a.v. De heer R Versleijen
Postbus 3434
5902 RK VENLO

Weert, 22 maart 2Ot6

Onderwerp : mandaatbesluit Beschermd wonen en opvang

Beste meneer Versleijen,

U ontvangt van ons deze brief omdat wij u willen mandateren voor het nemen van
besluiten inzake beschermd wonen en opvang. In deze brief leest u hier meer over

Mandaatbesluit Beschermd wonen en opvang
Op 22 maart 2016 heeft het college van de gemeente Weert besloten om conform
bijgevoegd mandaatbesluit mandaat te verlenen aan u, als afdelingshoofd Samen Leven
en Werken van de gemeente Venlo, ten behoeve van het nemen van besluiten inzake
beschermd wonen en opvang. Dit besluit hebben wij bij deze brief gevoegd.

Instemmingsverklaring retour zenden
Omdat u geen ondergeschikte bent van de gemeente Weert is het slechts mogelijk om aan
u mandaat te verlenen indien u instemt met het aan u verlenen van dit mandaat. Wij
willen u dan ook verzoeken de bijgevoegde verklaring tot instemming met dit mandaat te
ondertekenen en één exemplaar te retourneren aan de gemeente Weert.

Vragen?
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Saskia Doek van de gemeente
Weert, bereikbaar via (0495) 575 487 of per e-mail: s.doek@weert.nl. U kunt ook
opnemen met uw collega Gwen Fleuren van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling.

We zien uw getekende verklaring graag zo spoedig mogelijk tegemoet.

Met vriendelijke groet,
burgem en wethouders

M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris m

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 14 0495 of (0a95) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert
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MANDAATBESLUIT BESCHERMD WONEN EN OPVANG

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert,

overwegende

dat op 1 januari 2015 de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: de Wet) in werking is
getreden, welke gemeenten opdracht geeft zorg te dragen voor maatschappelijke ondersteuning,
waaronder onder meer het bieden van beschermd wonen en opvang wordt verstaan;

dat de Wet voor het bieden van beschermd wonen en opvang geen formeel onderscheid meer kent
tussen centrumgemeenten en regiogemeenten;

dat echter voor opvang en beschermd wonen tussen het Rijk en de VNG is afgesproken de in 2014
bestaande materiële situatie, dus de constructie met de centrumgemeenten, voorlopig te handhaven;

dat de middelen voor opvang en beschermd wonen daarmee voorlopig worden uitgekeerd aan de
centrumgemeente Venlo

dat de regiogemeenten géén middelen ontvangen voor deze taak en daarom de centrumgemeente
opdragen deze taak binnen de aan haar uitgekeerde rijksmiddelen uit te voeren;

dat regiogemeenten wel een schriftelijk mandaat moeten geven om het college van de gemeente
Venlo bevoegd te maken om, namens hen, besluiten te nemen inzake opvang en beschermd wonen;

dat hiermee gevolg wordt gegeven aan de genomen besluiten uit het regionaal beleids- en
afsprakenkader Wmo 201 6;

gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 2.3.2 en verder van de Wet;

besluit:

1. mandaat te verlenen, met de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat, het hoofd van de
afdeling Samen, Leven en Werken van de gemeente Venlo voor de volgende bevoegdheden:

de collegebevoegdheden in het kader van artikel 2.3.2, 2.3.3 en 2.3.4 van de Wet indien
er sprake is van een behoefte aan opvang of beschermd wonen of opvang (o.a. het
ontvangen van meldingen en het doen van onderzoek);
de collegebevoegdheid tot het bepalen van de toegang tot een maatwerkvoorziening ten
behoeve van opvang en beschermd wonen, waaronder begrepen het nemen van
beslissingen tot (her)indicatie;
de collegebevoegdheden in het kader van artikel 2.3.5 van de Wet ten aanzien van het
beslissen op aanvragen om een maatwerkvoorziening ten behoeve van opvang en
beschermd wonen;
de collegebevoegdheden in het kader van 2.3.6 van de Wet ten aanzien van het beslissen
op aanvragen om een maatwerkvoorziening ten behoeve van opvang en beschermd
wonen;
de collegebevoegdheden in het kader van 2.3.8 tot en met 2.4.4 van de Wet voor zover er
sprake is van een beslissing inzake een maatwerkvoorziening of pgb ten behoeve van
opvang en beschermd wonen;
alle collegebevoegdheden in het kader van de Verordening maatschappelijke
ondersteuning gemeente Weert 2015 voor zover het een maatwerkvoorziening beschermd
wonen of opvang betreft;
alle collegebevoegdheden in het kader van het Besluit Beschermd Wonen,
Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang 2016.
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2. mandaat te verlenen aan het college van de gemeente Venlo voor de volgende bevoegdheid:
- tot het namens het college voeren van rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratieve

beroepsprocedures of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten. Onder
rechtsgedingen wordt ook verstaan het instellen van een kort geding, de voeging in
strafzaken, de instelling van beroep, het verzoek tot schorsing van een aangevochten
beslissing of het aanvragen van een voorlopige voorziening.

3. het mandaat treedt inwerking op 1 januari 2016 en geldt voor bepaalde tijd tot en met
31 december2016.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 maarl2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente

de

M.H.F. Knaapen A.A.M.M

de tgr
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Beleids- en Afsprakenkader
Wmo Regionale taken

2016

Noord- en Midden-Limburg

Beschermd wonen, opvang en openbare geestelijke
gezondheidszorg



BIS BenW adviezen JOIN - 9330

.

1. lnleiding
Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuníng 2015 (Wmo) zijn gemeenten

verantwoordelijk voor het bieden van opvang en beschermd wonen aan kwetsbare
burgers. ledere burger kan bij elke gemeente een beroep doen op de
maatschappelijke opvang en beschermd wonen. ln artikel2.1.2lid 2 Wmo wordt dat
expliciet geformuleerd.

ln 2015 hebben de gemeenten uit de regio Noord - en Midden Limburgl ervoor
gekozen om afspraken te maken over de uitvoering van deze (boven)regionale

taken. Deze afspraken zijn vastgelegd in het regionaal beleids- en afsprakenkader
WMO regionale taken 2015 dat eind 2014 is vastgesteld door de colleges van de
dertien gemeenten uit Noord- en Midden-Limburg. Voor de beleidsontwikkeling
rondom deze beleidstaken zijn er negen zogenaamde innovatietafels opgericht. De

uitkomsten van deze innovatietafels worden in de loop van 2016 gebundeld in een
beleidsplan voor de regio Noord- en Midden-Limburg.

Met dit beleidsplan willen we bereiken dat burgers zo lang mogelijk in de eigen
leefomgeving kunnen blijven. Wijwillen daarbij inzetten op tijdig signaleren van
problemen en het voorkomen van erger. Wanneer zij toch meer ondersteuning nodig
hebben op het gebied van zorg, wonen en veiligheid, kunnen burgers rekenen op
een vangnet, dat hen stimuleert om zich zo veel mogelijk op eigen kracht te
handhaven.

Door middel van dit document worden de afspraken uit het regionaal beleids- en

afsprakenkader WMO regionale taken 2015 verlengd en geactualiseerd.

2. Beleids- en afsprakenkader 2016
In dit hoofdstuk worden de ontwikkelingen rondom de onderwerpen maatschappelijke
opvang, vro uweno pvang, open bare geestel ijke gezo nd heid szo rg (OGGZ),

beschermd wonen en het Zorg- en Veiligheidshuis Limburg-Noord nader toegelicht.

2.1 . Maatschappelijke opvang
De Wmo 2015 definieert het taakgebied maatschappelijke opvang als volgt:

'onderdak en begeleiding voor personen die de thuissituatie hebben verlaten, al
dan niet in verband met risico's voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk
geweld, en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de
samenleving'.

De nieuwe Wmo legt meer dan voorheen de nadruk op de eigen kracht van inwoners
en het sociale netwerk om die inwoner heen. Door sterk in te zetten op preventie van
dakloosheid en op herstel houden we de periode van daadwerkelijke opvang zo kort
mogelijk.

1 De gemeenten Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Nederweert,
Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en Weert.

2
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ln 2016 zetten we meer dan voorheen in op preventie van dakloosheid. De
i n novatietafel maatschappel ijke opvang heeft een aanta I u itga ngspu nten
geformuleerd ten aanzien van het beleidsveld. Kern van deze uitgangspuntennotitie
is om de leefomstandigheden van dak- en thuislozen te verbeteren en de eventuele
overlast en criminaliteit te verminderen. We zetten in op doorstroming van cliënten
van de maatschappelijke opvang naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan.

Jonqerenopvanq
ln Roermond is bij Gastenhof (pension Roezicht) de opvang georganiseerd voor
jongeren. Het gaat om bedden en ambulante begeleiding. ln príncipe wijkt deze
opvang niet af van de andere vormen van opvang, met uitzondering dat het hier, net
als bij de vrouwenopvang, een specifieke doelgroep betreft.

2.2.Yrouwenopvang
De vrouwenopvang biedt veiligheid, opvang en (ambulante) begeleiding aan vrouwen
en gezinnen bij het voorkomen en/of stoppen van geweld in afhankelijkheidsrelaties.
De vrouwenopvang richt zich primair op vrouwen en kinderen in situaties van
huiselijk geweld en betrekt daar waar mogelijk het hele gezin erbij.
Hiermee draagt de vrouwenopvang bij aan de versterking van de eigen kracht, het
herstel en de maatschappelijke participatie van alle leden van het gezin. De
vrouwenopvang biedt lichte en zware vormen van opvang en (ambulante) hulp,
afhankelijk van de veiligheidssituatie en zorgbehoefte van vrouwen en kinderen.

Veiliq Thuis
Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de
Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). Onderdeel van
deze verantwoordelijkheid is de invulling en vormgeving van Veilig Thuis. ln 2015 is
er gewerkt aan een definitieve organisatievorm voor Veilig Thuis. Met ingang van 1

januari 2016 wordt Veilig Thuis ondergebracht als stichting onder Bureau Jeugdzorg
Limburg.

Besluitvorming híerover vindt apart plaats in najaar 2015 in alle betrokken colleges2
Begin 2016 wordt de nieuwe regiovisie huiselijk geweld en kíndermishandeling
voorgelegd aan de gepaste bestuursgremia.

2.3. Ope n bare geestel ijke gezondheidszorg (OGGZ)
De OGGZ betreft alle activiteiten op het gebied van de geestelijke volksgezondheid,
die niet worden uitgevoerd op grond van een vrijwillige, individuele hulpvraag. De
kern van de OGGZ is het ontbreken van actieve medewerking van de persoon of
personen waarop men zich richt. Het gaat hierbij om bemoeizorg, gedwongen
opname onder de Bepaling Opname Psychiatrisch Ziekenhuis (BOPZ) of dat het

3

2 lnclusief de gemeente Gennep
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bestaande aanbod niet aansluit bij de problematiek van de betrokkene. Bij deze
mensen spelen vaak meerdere problemen tegelijkertijd, zoals psychische problemen,
verslaving, huiselijk geweld, schulden, dakloosheid of dreigende huisuitzetting. Vaak
brengen zijzichzelf of hun omgeving in onveilige situaties en/of veroozaken ernstige
overlast.

Het taakgebied OGGZ omvat de activiteiten preventie, bemoeizorg en
verslavingszorg. Wij willen voorkomen dat deze mensen in de maatschappelijke
opvang terecht komen. Wij willen ervoor zorgen datzij weer een plek vinden in de
wijk en een zo zelfstandig mogelijk bestaan leiden. Momenteel worden deze
producten door de gemeente Venlo centraal ingekocht, namens de dertien
regiogemeenten. Hiertoe ontvangt de gemeente Venlo van de regiogemeenten een
bijdrage van € 0,67 per inwoner voor verslavingszorg en bemoeizorg (OGGZ) en een
bijdrage van € 0,52 per inwoner voor collectieve preventie GGZ (CP-GGZ) per jaar.
Met deze bijdragen wordt een deel van de kosten gedekt. Het restant wordt gedekt
uit de middelen voor de doeluitkering maatschappelijke opvang. Daarnaast zorgt
iedere individuele gemeente voor een tegemoetkoming in de kosten voor nazorg ex-
gedetineerden.

ln 2015 zijn de drie innovatietafels bemoeizorg, preventie en nazorg gedetineerden
van start gegaan. Deze innovatietafels ondezoeken hoe de producten bemoeizorg,
preventie en verslavingszorg en nazorg gedetineerden optimaal kunnen worden
ingezet in het nieuwe zorglandschap. Voor bemoeizorg bepalen we een koers 2017
en verder, leggen we verbinding met de lokale en regionale toegangsteams en
worden de in te kopen producten nader omschreven. Voor preventie is ook een
herziening op beleid noodzakelijk. We willen binnen het brede veld van preventie
onderdelen met elkaar verbinden, zorgen voor meer eenduidigheid en
herkenbaarheid en productinnovatie doorvoeren. Binnen de innovatietafel nazotg
gedetineerden onderzoeken we hoe de doelgroep verbreed kan worden naar nazorg
voor alle mensen die vanuit een intramurale setting met forensische titel terugkeren
naar de maatschappij (TBS en FPA (Forensisch Psychiatrische Afdelingen)). We
doen voorstellen om te komen tot meer samenwerking en afstemming in de keten.
ln 2016 leveren deze innovatietafels verbetervoorstellen op ten aanzien van de taken
OGGZ. Mogelijk hebben deze voorstellen consequenties voor de inkoop 2017.

2.4. Beschermd wonen
De Wmo 2015 definieert het taakgebied beschermd wonen als volgt:

'wonen in een accommodatie van een instelling met daarbij behorende toezicht
en begeleiding, gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie,
het psychisch en psychosociaal functioneren, stabilisatie van een psychiatrisch
ziektebeeld, het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast of
het añ¡renden van gevaar voor de cliënt of anderen, bestemd voor personen met
psychische of psychosocíale problemen, die niet in staat zijn zich op eigen kracht
te handhaven in de samenleving'

4
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Voor beschermd wonen geldt een overgangsrecht van maximaal vijf jaar op zorg. ln
het verleden gaf het Centraal lndicatieorgaan Zorg (CIZ) langdurige GGZ-C
indicaties (tot vijftien jaar) af . Dat betekent dat het overgrote deel van cliënten
formeel pas een herbeoordeling krijgt per 1 januari 2020.ln 2016 onderzoeken wij de
mogelijkheid om deze indicaties waar mogelijk en met instemming van de cliënt, om
te zetten naar lichtere vormen van zorg. Momenteel geven wij een beschikking af
voor de maximale duur van twee jaar. De leefzorgplannen omvatten een beschrijving
van de te behalen doelen op de diverse leefdomeinen.

Inkoop 2016
ln de praktijk zien we dat diverse zorgaanbieders voortvarend inzetten op de
scheiding van wonen en zorg. Hierdoor komt er meer differentiatie in het aanbod
beschermd wonen. ln onze visie kenmerkt het onplanbare karakter van de zorg met
de noodzakelijkheid van 24-uurs bereikbaarheid en/ of beschikbaarheid van
begeleiding het beschermd wonen. Hiermee wordt ook een duidelijk onderscheid
gemaakt tussen ambulante begeleiding en beschermd wonen. Wij zetten vol in op
productinnovatie binnen het beschermd wonen binnen de innovatietafel beschermd
wonen, waarbij ook vertegenwoordigers van aanbieders aansluiten. ln de loop van
het jaar 2016 zal de innovatietafel beschermd wonen een voorstel opleveren ten
aanzien van de inkoop 2017.

3. Zorg- en Veiligheidshuis Limburg-Noord (ZVH)
Het ZVH richt zich op vraagstukken van burgers van alle leeftijden waarvan een
lokaal team of andere betrokkenen concluderen dat specifieke deskundigheid
noodzakelijk is om tot een juiste aanpak van de ondersteuning te komen. Het gaat
om vragen op meerdere leefgebieden, waarbij meestal sprake is van
veiligheidsrisico's in brede zin.

Het ZVH is de toegang tot de producten maatschappelijke opvang, vrouwenopvang
en beschermd wonen. Binnen het ZVH is specialistische kennis aanwezig op het
gebied van maatschappelijke opvang, huiselijk geweld, jeugdbescherming en -
reclassering, verslavings-problematiek, psychiatrische problematiek, ernstige
psychosociale problemen en bemoeizorg. Deze kennis is gebundeld ín een
outreachend team. Doel van het ZVH is het bieden van snelle en effectieve
ondersteuning voor de burger, het stabiliseren en herstellen van de situatie en
voorkoming van herhaling of verder afglijden.

ln 2016 wordt verder gewerkt aan de positionering van het Zorg- en Veiligheidshuis
Limburg-Noord, zoals terug ís te vinden in het meerjarenperspectief 2015-2018. De
verdere integratie van de ketens zorg en veiligheid is hier onderdeel van.

4. Vergaderstructuur
ln 2015 hebben we gewerkt met een Bestuurscommissie WMO regionale taken (BC
WMO), waar alle regiogemeenten in vertegenwoordigd zijn. Deze BC WMO komt

5
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maandelijks bijeen aansluitend op de Bestuurscommissie GGD van de
Veiligheidsregio. Dit gremium is het adviesorgaan voor de gemeente Venlo op dit
beleidsterrein. Hier kunnen de gesprekken gevoerd worden over het beleid 2016 en
verder. De adviezen die hier gegeven worden zijn bindend voor de besluitvorming
door het college van Venlo.

6
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5. Samenvattend
ln dit afsprakenkader staan de volgende afspraken beschreven:

1. Voor 2016 mandateren de 13 gemeenten van de regio Noord- en Midden-
Limburg de gemeente Venlo voor de uitvoering van het beleid betreffende de
algemene en maatwerkvoorzieningen maatschappelijke opvang (inclusief de
vrouwenopvang). Het uitgangspunt is: iedereen heeft een dak boven het
hoofd, iedereen doet mee en iedereen heeft een veilig thuis.

2. Voor 2016 mandateren de 13 gemeenten van de regio Noord- en Midden-
Limburg de gemeente Venlo voor de uitvoering van het befeid betreffende het
beschermd wonen.

3. Het Zorg- en Veiligheidshuís Limburg-Noord vormt de toegang tot de
maatschappelijke opvang en het beschermd wonen. Voor Weert is de toegang
geregeld in het afsprakenkader flexibele maatschappelijke opvang Weert.

4. ln 2016 geeft de gemeente Venlo uitvoering aan het beleid betreffende de
col lectieve p reventie, verslavi ngszorg en bemoeizo rg vo lwassenen. H iertoe
verstrekken de regiogemeenten aan de gemeente Venlo een bijdrage van €
0,67 per inwoner voor verslavingszorg en bemoeizorg (OGGZ) en € 0,52 per
inwoner voor collectieve preventie GGZ (CP-GGZ). Daarnaast zorgt iedere
individuele gemeente voor een tegemoetkoming in de kosten voor nazorg ex-
gedetineerden.

5. ln 2016 ontwikkelen de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg gezamenlijk
beleid over de in het regionaal afsprakenkader benoemde thema's en de wijze
van uitvoering voor 2017 en verder. Maandelijks vindt er een bestuurlijk
overleg plaats tussen de portefeuíllehouders sociaal domein (Wmo), de
bestuurscommissie Wmo regionale taken. De adviezen van de BC WMO
hebben een bindend karakter voor het college van de gemeente Venlo.

7
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Ondergetekende, de heer R. Versleijen, afdelingshoofd Samen Leven en Werken van de
gemeente Venlo verklaart zich akkoord met de voorgestelde mandatering inzake de taken
beschermd wonen en opvang (collegebesluit gemeente Weert d.d.22-3-20L6)

plaats / datum

.. handtekening

Verzenden aan:

Gemeente Weert
t.a.v. Saskia Doek
Postbus 950
6000 AZ WEERT
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Beleidsregels landelijke toegankelijkheid en regiobinding maatschappelijke opvang

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert;

gelezen het voorstel van 22 maart 2016;

Overwegende dat:
- Door de 43 centrumgemeenten maatschappelijke opvang in samenwerking met de VNG een

handreiking landelijke toegankelijkheid en regiobinding maatschappelijke opvang is
ontwikkeld. Deze handreiking bevat duidelijke spelregels ten aanzien van de regiobinding en
de wijze van overdracht tussen regio's. De gemeenten hebben middels een convenant
uitgesproken deze beleidsregels te gaan gebruiken.

Deze beleidsregels een nadere uitwerking van het besluit beschermd wonen,
maatschappelijke opvang en vrouwenopvang 2016 voor zover het landelijke toegankelijkheid
en regiobinding van de maatschappelijke opvang betreft.

besluit vast te stellen de Beleidsregels landelijke toegankelijkheid en regíobinding maatschappelijke
opvang.

Artikel I Aanmelding en onderzoek
1.1 Elke centrumgemeente zorgt er voor dat iedere dak- en thuisloze zich kan aanmelden voor

maatschappelijke opvang.
1.2 Elke centrumgemeente draagt er zorg voor dat na de aanmelding nagegaan wordt of iemand tot

de doelgroep behoort en er zo spoedig mogelijk een onderzoek wordt uitgevoerd om te bepalen
in welke centrumgemeente de maatschappelijke opvang van de cliënt het beste kan
plaatsvinden. Dat is in eerste instantie de centrumgemeente of regio waar de voorwaarden voor
een succesvol traject voor de cliënt optimaal zijn of waar de cliënt aantoonbare binding heeft.
lndien over beide zaken geen duidelijkheid ontstaat, is de centrumgemeente van aanmelding de
aangewezen centrumgemeente die de cliënt toelaat tot de maatschappelijke opvang. De
centrumgemeente waarbij de voorwaarden optim aal zijn of aantoonbare binding is, is de
aangewezen centrumgemeente die de cliënt toelaat tot de maatschappelijke opvang.

1.3 Om vast te stellen waar een cliënt het beste maatschappelijke opvang kan krijgen, worden de
volgende beoordelingscriteria aanbevolen, die toegepast worden bijde centrumgemeente van
aanmelding: Centrumgemeente A. Dit in overleg met zowel de cliënt als de eventueel beoogde
centrumgemeente B waar de voorwaarden voor een succesvol traject voor de cliënt optimaal zijn
Om dit te kunnen bepalen, wordt gekeken naar de volgende feiten en omstandigheden:
. De aanwezigheid van een positief netwerk (familie en vrienden);
¡ Voorwaarden voor een succesvol traject zoals bijvoorbeeld: actieve schuldhulpverlening,

bestaande relatie met GGZ, CJG, MO e.a. in de betreffende regio;
. Gegronde redenen om tegemoet te komen aan de wens van de cliënt om in een bepaalde

gemeente/regio te worden opgevangen. Deze redenen moeten voor alle betrokken partijen
aanvaardbaar zijn;

o Bekendheid bijde politie in de betreffende regio;
o De cliënt heeft gedurende drie jaar voorafgaand aan het moment van aanmelding minimaal

twee jaar aantoonbaar zijn of haar hoofdverblijf in de centrumgemeente of regio gehad. Dit
moet blijken uit inschrijving in de basisregistratie personen of het bekend en geregistreerd
zijn bij zorginstellingen;

. Als contra-indicatie om een cliënt te plaatsen in een bepaalde regio gelden redenen om de
cliënt uit zijn oude sociale netwerk te halen, of agressie tegen medewerkers van betrokken
partijen in de betreffende regio.

o Dit onderzoek naar beste plaatsing wordt in principe binnen twee weken afgerond.

Artikel 2 Overdracht van cliënten
2.1 Als uit het onderzoek bij de centrumgemeenten van aanmelding (centrumgemeente A) volgt dat

de maatschappelijke opvang het beste in een andere centrumgemeente B kan plaatsvinden,
neemt de aangewezen contactpersoon van de centrumgemeente A contact op met de
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aangewezen contactpersoon van de andere centrumgemeente B voor het organiseren van een
(warme) overdracht van de cliënt. Gedurende de periode dat de cliënt in afwachting is van
overdracht, zal de centrumgemeente A zo nodig onderdak en ondersteuning bieden.
Centrumgemeente A zorgt ervoor dat centrumgemeente B op de hoogte wordt gebracht en
betrokken wordt bij het bepalen van het resultaat van het onderzoek zoals beschreven onder punt
3.

2.2De overdracht van een cliënt vindt plaats onder regie van de centrumgemeenten en
hierbijworden in elk geval afspraken gemaakt over:

. de datum van overdracht
o overbruggingsopvang in regio A indien er in regio B nog geen plaats is
. de instelling die de cliënt opneemt
¡ de wijze van veryoer en eventuele reisbegeleiding
¡ de overdracht van de persoonlijke gegevens

2.3De financiering van overdracht ligt bij centrumgemeente A en de financiering van
tijdelijke overbruggingsopvang ligt bij de ontvangende centrumgemeente B

Artikel 3 Verantwoordelijkheid
3.1 Als na onderzoek zoals onder artikel 1.3 aangegeven, in goed overleg blijkt dat de cliënt

in centrumgemeente B het best kan worden opgevangen in de maatschappelijke opvang, dan is
centrumgemeente B vervolgens verantwoordelijk om de cliënt opvang te bieden.

3.2 Besluiten worden ondersteund door formele beschikkingen waar van toepassing, door
centrumgemeente A en of door centrumgemeente B.

3.3 lndien de contactpersoon van de centrumgemeenten A en B niet tot een akkoord
kunnen komen leggen zij dit voor aan de door de VNG en FO ingestelde geschillencommissie,
waarvan het besluit vervolgens bindend is.

Artikel 4 Vertrouwenspersoon
De cliënt mag zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. De gemeente draagt zorg voor goede
en voldoende voorlichting over de rechten en plichten, zowel mondeling als schriftelijk.

Artikel 5 Evaluatie
De handreiking wordt in 2016 geëvalueerd. ln de loop van 2015 en 2016 zal MIVS zorgdragen voor
het monitoren van afspraken met betrekking tot toegang en overdracht. ln verband hiermee registreert
elke centrumgemeente de volgende gegevens:

¡ Aantal aangemelde cliënten (ook cliënten die duidelijk tot de eigen regio behoren),
. Datum van aanmelding
¡ Aantal cliënten zonder binding in de eigen regio die tijdelijk opvang wordt geboden,
. Aantal cliënten waarbij na onderzoek blijkt dat er geen enkele voorkeursregio blijkt en die

vervolgens in de eigen regio zijn opgenomen,
. Datum overdracht naar een andere regio van een centrumgemeente,
o Naar welke centrumgemeente is overgedragen
¡ Naar welke instelling is overgedragen
. Op grond van welke argumenten
. Of de overdracht goed is verlopen


