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Voorstel

1. Het Afsprakenkader 2019 betreffende de flexibele maatschappelijke opvang vast
te stellen;

2. De gemeente Venlo te verzoeken om de kosten voor de flexibele maatschappelijke
opvang 2019, in totaal € 485.287,- beschikbaar te stellen, vanuit de Rijksmiddelen
die zij als centrumgemeente voor deze taak ontvangen door middel van
bijgevoegde conceptbrief;

3. Subsidie te verlenen aan het Zelfregiecentrum Weert voor de flexibele
maatschappelijke opvang 2019 van maximaal€ 328.207,- conform bijgevoegde
conceptbeschikking;

4. Subsidie te verlenen aan het Zelfregiecentrum Weert voor 2019 van maximaal
€ 150.000,- voor activerende inloop en innovatieve dagbesteding, conform
bijgevoegde conceptbeschikking ;

5. De raad in kennis te stellen via de TILS-Iijst.

Inleiding

Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 is elke gemeente zelf
verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang (opvang van dak- en thuislozen). De
ffexibele maatschappelijke opvang wordt in Weert uitgevoerd door zes samenwerkende
partners, te weten Zelfregiecentrum Weert, Moveoo, METggz en Vincent van Gogh
Instituut, Wonen Limburg en BuroAndersom. In de regio Noord- en Midden-Limburg
ontvangt centrumgemeente Venlo de middelen voor deze taak, naar verwachting nog tot
1 januari 2021.
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Beoogd effect/doel

De gemeente Weeft streeft naar een samenleving waarin mensen verantwoordelijkheid
nemen voor zichzelf en voor elkaar. Sommige mensen hebben daarbij een steuntje in de
rug nodig. Dat kan via een individuele maatwerkvoorzieninçj, maar ook via algemene
voorzieningen. De flexibele maatschappelijke opvang is een algemene voorziening. Het
Zelfregiecentrum biedt naast flexibele maatschappelijke opvang ook open inloop en
activerende dagbesteding voor kwetsbare burgers (algemene Wmo-voorziening). Met dit
besluit stelt u de samenwerkende partners in staat om de flexibele maatschappelijke
opvang in 2019 uit te voeren en kan het Zelfregiecentrum ook in 2019 kwetsbare burgers
ondersteunen, als opmaat naar zelfredzaamheid.

Argumenten

1.1 De samenwerking vindt plaats op basis van de afspraken in het afsprakenkader.
Deze afspraken zijn besproken in de projectgroep flexibele maatschappelijke opvang
Weert, waarin de partners vertegenwoordigd zijn. Het afsprakenkader wordt ook naar de
centrumgemeente Venlo gestuurd. Het afsprakenkader is als bijlage bijgevoegd.

2.1 De centrumgemeente Venlo ontvangt de Rijksmiddelen voor maatschappelijke opvang
Het rijk stelt de middelen voor maatschappelijke opvang beschikbaar aan
centrumgemeente Venlo. Via de regionale begroting die ook besproken wordt met de
portefeuillehouders van Noord- en Midden-Limburg, worden de middelen ingezet. Voor
2019 is op de regionale begroting voor de opvang in Weert een bedrag opgenomen van
€. 485.287,-. Vanaf 2O2L zal de gemeente Weert de middelen naar alle waarschijnlijkheid
zelf gaan ontvangen, als onderdeel van het nieuwe landelijke verdeelmodel Wmo, dat het
Rijk op dit moment ontwikkelt.

3.1 Het Zelfregiecentrum ontvangt een jaarlijkse subsidie om de activiteiten verbonden
aan de flexibele maatschappelijke opvang uit te kunnen voeren.
Een deel van de subsidie wordt ingezet voor de huur en het beheer van de huizen waarin
daklozen worden opgevangen. De andere kostenposten zijn personeel (ervaringswerkers)
en locatiekosten voor het centrum aan de Roermondseweg.
De overige kosten van de samenwerkende partners betreft de kosten voor de intake en
voor trajectbegeleiding. Deze kosten worden op factuurbasis gedeclareerd. Gemeente
Weert bewaakt het budget en stuurt hier actief op (zie afsprakenkader). Deze werkwijze
wordt in 2019 ongewijzigd voortgezet.

4.1 Het Zelfregiecentrum Weeft draagt bij aan het versterken van de zelfredzaamheid van
kwetsbare inwoners.
Het Zelfregiecentrum werkt herstelgericht, gaat u¡t van wat mensen wél kunnen en geeft
veel ruimte voor herstel van eigen regie, biedt een luisterend oor en leidt de kwetsbare
burger - indien nodig - warm toe naar de juiste ondersteuning. Het is daarmee een
belangrijke algemene Wmo-voorziening.

4.2 Door samenloop met de flexibele maatschappelijke opvang is de biidrage van de
gemeente Weert aan deze voorziening relatief beperkt.
Het Zelfregiecentrum is alle dagen van de week geopend en heeft een aantal
ervaringswerkers in dienst. De helft van de kosten van het centrum wordt vanuit regionale
middelen betaald, omdat deze ervaringswerkers voor een deel ook de eerste begeleiding
van de daklozen doen. In het Zelfregiecentrum komen overigens veel meer burgers dan
alleen de daklozen.
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Kanttekeningen en risico's

7. De samenwerking is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en het kunnen ontstijgen van
het eigen belang.
De uitvoerende partijen werken op vrijwillige basis samen met de gemeente, waarbij de
gemeente een voortrekkersrol vervult in de samenwerking en ook jaarlijks het
afsprakenkader opstelt c.q. actualiseeft. Zoals in het afsprakenkader beschreven wil de
gemeente meer op afstand komen te staan en bovendien de administratieve lasten die zijn
verbonden aan het afzonderlijk factureren van trajectbegeleiding alle betrokken partijen
verminderen. Tegelijkertijd dient de samenwerking tussen partijen steviger vorm te
krijgen. Daarom is aan de samenwerkende partijen verzocht om een gezamenlijke
subsidieaanvraag in te dienen voor het jaar 2020. Partijen doen dan samen een aanbod, in
plaats van dat de gemeente beschrijft wat van partijen verwacht wordt in het
afsprakenkader. Door gezamenlijk de aanvraag te formuleren, komen partijen meer met
elkaar in gesprek en zullen zij elkaar meer aanspreken op hun taken en
verantwoordelijkheden. De subsidieaanvraag dient in het voorjaar van 2019 met de
gemeente Weert besproken te worden.

2. De centrumgemeente Venlo is kassier voor de gemeente Weert.
De gemeente Weert en de centrumgemeente Venlo hebben de afspraak om de uitvoering
van de maatschappelijke opvang zo lokaal mogelijk te beleggen. Daarbij hoort ook de
inzet van financiële middelen die de gemeente Venlo als centrumgemeente
maatschappelijke opvang van het Rijk ontvangt. Het afsprakenkader dient als onderlegger
voor de ínhoudelijke en financiële verantwoording van de gemeente Weert aan de
gemeente Venlo.
Concreet betekent dit dat de gemeente Venlo de middelen beschikbaar stelt voor de
flexibele maatschappelijke opvang in Weert. De formele aanvraag gaat naar aanleiding
van uw besluit richting Venlo. De concept-stukken zijn geagendeerd voor de bijeenkomst
van de BestuursCommissie (BC) Wmo op 5 december 2018. De BC Wmo - bestaande uit
alle wethouders Zorg/welzijn van de Noord- en Midden-Limburgse gemeenten - adviseert
de centrumgemeente voor wat betreft het uitvoeren van de maatschappelijke opvang.
Voor 2019 is op de regionale begroting voor de opvang in Weert een bedrag opgenomen
van € 485.287,-. Op verzoek van de centrumgemeente verloopt de facturering voor de
kouderegeling ook via gemeente Weert. De centrumgemeente stelt een apart budget
beschikbaar voor de kouderegeling van € 5.000,-.

3. De pilot gezinsopvang is nog niet afgerond.
De pilot gezinsopvang is medio 2018 gestart en zal in het eerste half jaar van 2019
worden geëvalueerd. Op dit moment is daarom nog niet inzichtelijk wat de definitieve
kosten zullen zijn. Omdat er nog geen andere informatie voor handen is, wordt voor 2019
uitgegaan van de raming voor 2018, met als voorbehoud dat de begroting 2019 mogelijk
moet worden bijgesteld naar aanleiding van de uitkomsten van de pilot. Dit zal tijdig met
de centrumgemeente worden besproken.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De gemeente Venlo stelt de middelen voor de flexibele maatschappelijke opvang
beschikbaar. De subsidieverlening aan het Zelfregiecentrum voor de maatschappelijke
opvang heeft dus geen budgettaire gevolgen voor de gemeente Weert. Formeel is er pas
zekerheid over vergoeding van de kosten door de gemeente Venlo na positieve
besluitvorming door Venlo over onze ingediende aanvraag. De regionale begroting wordt
op 5 december 2018 behandeld in de BC Wmo. Het college van Venlo heeft op hoofdlijnen
al voldoende middelen beschikbaar gesteld. De subsidie aan het Zelfregiecentrum als
bijdrage in de kosten voor de uitvoering van de flexibele maatschappelijke opvang wordt
verleend onder de voorwaarde dat Venlo de begroting uit het afsprakenkader goedkeurt.

Pagina 3



Binnen de Wmo-exploitatie 2019 is een bedrag van € 150.000,- geraamd voor subsidie
aan het Zelfregiecentrum voor activerende inloop en innovatieve dagbesteding. De
subsidieverstrekking vindt plaats op basis van begrotingspost, dus rechtstreeks conform
het gestelde in de Algemene wet bestuursrecht.

Dit voorstel heeft geen personele gevolgen

Duurzaamheid

Deze aanpak kent een hoog maatschappelijk rendement:
- door de menselijke bejegening zijn er weinig incidenten in de opvang,
- door de samenwerking tussen partijen stromen mensen duurzaam uit naar

zelfstandig wonen (al dan niet met begeleiding);
- binnen het zelfregiecentrum hervinden mensen hun perspectief, ondervinden zij

steun van lotgenoten, ervaringsdeskundigen en professionals en krijgen zij de
ruimte om hun talenten te ontdekken.

Uitvoering/evaluatie

Onderdeel van de subsidiecyclus is dat het Zelfregiecentrum na afloop van het jaar een

aanvraag tot vaststelling van de subsidie indient. Daarbij verantwoorden zij zich
inhoudelijk en financieel, zodat beoordeeld kan worden of de subsidie verleend is conform
afspraken en de subsidie definitief vastgesteld kan worden.

De in-, door- en uitstroomgegevens van burgers in de opvang worden geregistreerd. In
2019 worden de cijfers van de maatschappelijke opvang verwerkt in een regionale monitor
voor Noord- en Midden-Limburg. De afgelopen jaren liet de monitoring door de
centrumgemeente te wensen over. In een gezamenlijke regionale werkgroep wordt
gewerkt aan het opstellen van een regionale monitor, die sturingsinformatie moet gaan

opleveren. Met die informatie kunnen wij ons voorbereiden op het zelfstandig uitvoeren
van maatschappelijke opvang (en beschermd wonen) vanaf 2027.

Com mu nicatie/ participatie

Het Zelfregiecentrum wordt via bijgevoegde conceptbeschikkingen op de hoogte gesteld
van dit besluit. Ook de overige partners van de flexibele maatschappelijke opvang
ontvangen het door het college vastgestelde Afsprakenkader 2019. Via bijgevoegde
conceptbrief wordt bij de centrumgemeente de benodigde middelen aangevraagd.
Gelet op de regionale functie van de maatschappelijke opvang voor de regio Midden-
Limburg West, wordt het Afsprakenkader 2019 ook aan de colleges van Nederweert en
Leudal toegezonden. Deze gemeenten zijn overigens ook vertegenwoordigd in de
BC Wmo.

Overleg gevoerd met

Intern: P. Vos (financieel beleidsadviseur), D. Louwers (business controller Sociaal
Domein)

Extern:
Zelfregiecentrum, METggz, Vincent van Gogh Instituut, Moveoo, Wonen Limburg, Buro
Andersom, gemeente Venlo

Bijlagen

1. Afsprakenkader 2019, inclusief begroting;
2. Conceptbrief aan gemeente Venlo;

Pagina 4



3. Conceptsubsidiebeschikking aan Zelfregiecentrum voor 2019 Flexibele
maatschappelijke opvang en voor open inloop en activerende dagbesteding
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