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L. Samenvatting
Voor de regio Weert vindt de opvang van dak- en thuisloze burgers plaats via flexibele
maatschappelijke opvang. Dit betekent dat er géén centrale opvangruimte is, maar dat de daklozen
gespreid over de gemeente Weert worden opgevangen in diverse woningen. Zo normaal mogelijk,
zo kort mogelijk en gericht op herstel van zelfredzaamheid. De opvang wordt georganiseerd door
een aantal samenwerkende partners: Moveoo, Zelfregiecentrum, METggz en Vincent van Gogh.
Wonen Limburg is enige tijd geleden aangesloten bij de samenwerking en recent is ook Buro
Andersom toegetreden. Bovendien is de afdeling Werk en Inkomen rechtstreeks betrokken bij de
samenwerking, gelet op het feit dat veel daklozen ook een probleem hebben op het gebied van
inkomensvoorziening danwel behoefte hebben aan ondersteuning vanuit de (lokale) Wmo.

Er zijn in Weert zes bedden-voor-de-nacht en acht trajectbedden. Twee trajectbedden worden
ingezet voor de opvang van alleenstaande moeders met jonge kinderen en jonge zwangere
vrouwen, die tot nu toe niet passend in onze regio konden worden opgevangen (pilot
gezinsopvang).

In het afsprakenkader zijn de afspraken opgenomen, die samen het kader vormen waarbinnen de
samenwerkende partijen de opvang vorm geven. Het gaat dan over zaken als de verdeling van
taken, het proces van in-, door- en uitstroom, preventie, dagopvang, eigen bijdrage, inzet van het
calamiteitenbed, regeling briefadressen, registratie van gegevens, verbinding met de gemeente en
andere partners in het netwerk. De kouderegeling wordt apart door de centrumgemeente
gefinancierd en valt buiten dit kader.

De begroting 2Ot9 is bijgevoegd (bijlage 2). Deze wordt op 5 december 2018 voorgelegd aan de
Bestuurscommissie Wmo Regionale taken, die de centrumgemeente Venlo adviseert bij de
uitvoering van de aan de centrumgemeente gemandateerde taak'maatschappelijke opvang'.
Afspraak met de centrumgemeente is dat de gemeente Weert sinds 2014 de flexibele
maatschappelijke opvang zelf uitvoert en dat de centrumgemeente de daarvoor benodigde
middelen op basis van dit afsprakenkader beschikbaar stelt. Pas na goedkeuring van de
centrumgemeente kan de uitvoering plaatsvinden.

Teruqblik 2018

De flexibele maatschappelijke opvang is geen eiland op zich. En het nodig hebben van opvang is
voor de meeste burgers nooit het enige probleem op dat moment in hun leven. In 2018 werd
misschien nog meer dan eerder duidelijk dat opvang deel van een groter geheel is én hoort te zijn.
De gemeenten van Midden Limburg hebben samen met aanbieders, relevante organisaties, burgers
en cliëntvertegenwoordigers een intensief traject gevolgd met de op handen zijnde
doorcentralisatie van BW/MO voor ogen. Ook hier werd het integrale beeld gedragen dat burgers
naast een eventuele kwetsbaarheid en/of opvangvraag ook graag willen wonen en -ieder op zijn of
haar eigen manier- ergens bij wil horen, zich van betekenis wil voelen, zich welkom wil voelen. En
dat de samenleving dus ook stakeholder is, want we hebben elkaar meer dan ooit nodig.

De doorcentralisatie is uitgesteld, de gezamenlijke ambitie echter vastgehouden én de urgentie om
nog integraler te gaan werken lijkt in 2018 nog duidelijker voelbaar. Klinische bedden zijn
afgebouwd en de omslag van Beschermd Wonen naar Bescherm Thuiswijken betekent dat wijken te
maken krijgen met meer kwetsbare buren. De cijfers rondom mensen met verward gedrag zijn
(landelijk) weer gestegen; de groep mensen voor wie'passen'echt een uitdaging is (zowel voor
henzelf als voor hulpverlening en opvang) lijkt te groeien, er is druk op de voordeur en het vinden
van passende woonruimte wordt lastiger.

In regio Weert wordt tegelijkertijd hard aan de opbouw van de ambulantisering gewerkt.
Belangrijker nog dan het bouwen van passende opvang en ambulante zorg en ondersteuning is
onze bereidheid om elkaar te vinden én aan te spreken om de opvang, zorg en ondersteuning
passend te maken voor steeds weer unieke mensen met hun unieke verhalen en unieke vragen of
noden. Daar zijn we best wel trots op!
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2. lnleiding
Vanaf l april 2014 worden dak- en thuisloze burgers in de regio Weert opgevangen door middel
van flexibele maatschappelijke opvang. In plaats van één vaste opvanglocatie worden dak- en

thuislozen gehuisvest op verschillende locaties in de gemeente Weert. Kenmerken van de aanpak
zijn: de burger centraal, aanspreken op eigen kracht en zelfredzaamheid, intensieve aanpak en
korte doorlooptijd, gericht op uitstroom en stabiele mix (huisvesting, contact met
hulpverlening/begeleiding). De gemeente Weert voert hierin de beleidsregie, de ketenregisseur
Maatschappelijke opvang en beschermd wonen Midden-Limburg West voert regie op het
operationele proces en op de keten. De kernpartners zijn het Zelfregiecentrum, Moveoo, Vincent
van Gogh en METggz. Zij voeren samen de opvang uit, in samenwerking met Wonen Limburg en

Buro Andersom. Met andere maatschappelijke partners wordt nauw samengewerkt, gericht op

kansrijke uitstroom. De opvang wordt gefinancierd uit de regionale middelen die centrumgemeente
Venlo daarvoor ontvangt van het rijk1.

Verschillende aspecten maken de opvang in Weert uniek. Een belangrijk aspect is dat er niet meer
primair vanuit beheersbaarheid wordt gewerkt maar vanuit zelfregie en maatschappelijk
rendement. Het grootste gedeelte van de beschikbare plekken voor nachtopvang vindt plaats in

zelfbeheer door de mensen die dak-of thuisloos zijn. Door mensen verantwoordelijkheid te geven

en ze te ondersteunen en te coachen in het leren van vaardigheden, bevordert dit hun persoonlijke
herstel en hun participatie in de maatschappij. De ondersteuning en coaching gebeuren grotendeels
door de inzet van ervaringswerkers, waar nodig in combinatie met professionals. Een ander
belangrijk punt is dat de oude dagopvang opgegaan is in een integrale algemene voorziening: het
Zelfregiecentrum. In dit centrum, gevestigd aan de Roermondseweg 64 wordt herstelgericht
gewerkt, het gaat om 'halen en brengen'. Mensen worden in hun kracht gezet en hun kwaliteiten
kunnen tot hun recht komen.

Het uiteindelijke doel is het verwezenlijken van een zo efficiënt en effectief mogelijke flexibele
maatschappelijke opvang, waarbij de partners integraal opereren en waarbij zo min mogelijk regie
vanuit de gemeente noodzakelijk is. Het uitgangspunt blijft hierbij de zelfredzaamheid van de

burger.

Afsprakenkader

Om richting te kunnen geven aan de ontwikkelingen binnen de flexibele maatschappelijke opvang,
en om de samenwerking tussen de partners in goede banen te leiden, wordt er jaarlijks een

afsprakenkader opgesteld. Aan dat afsprakenkader wordt een begroting gekoppeld. Tot nu toe is de
gemeente hierin de kartrekker. Het is de bedoeling dat de gemeente Weert meer in een
opdrachtgeversrol komt. Daarom is aan de partners gevraagd om een gezamenlijke
subsidieaanvraag voor te bereiden voor het jaar 2020. Voor 2019 stelt de gemeente voor de
laatste keer als kartrekker het afsprakenkader op. Een schematisch overzicht van de afspraken van
2019 is toegevoegd in bijlage 1. De afspraken worden hierna toegelicht.

l Binnen enkele jaren (mogelijk al per 2021) houdt de centrumgemeente constructie op te bestaan. ledere

gemeente krijgt dan zelf middelen voor maatschappellJke opvang, via het nieuwe landelijke verdeelrrlodel

Wmo. De zeven Midden-Limburgse gemeenten zullen de maatschappelijke opvang dan samen vorm gaan

geven.
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3. Afspraken 2019
De flexibele maatschappelijke opvang wordt door de ketenpartners uitgevoerd. Zij bepalen
gezamenlijk de toegang, zodat burgers op een passende manierworden opgevangen. Vanuit de
eerste opvang (bed-bad-brood) kan men doorstromen naar vervolgopvang (trajectbed) of
uitstromen naar wonen-met-begeleiding of zelfstandig wonen. De laagdrempelige ondersteuning en
dagopvang is primair de verantwoordelijkheid van het Zelfregiecentrum. De professionele
begeleiding van burgers, vanuit de locatie van het Zelfregiecentrum, is de taak van de Moveoo,
METggz, Vincent van Gogh en Buro Andersom. Wonen Limburg bemiddelt actief naar passende
huisvesting. De intake vindt plaats vanuit een gezamenlijk multidisciplinair samengesteld team.

3. 1 Wederzijdse afhankelijkheid
De basisafspraken voor samenwerking zijn:

. De (kern)partners werken zelfstandig en in wederzijdse afhankelijkheid aan een zo effectief
en efficiënt mogelijke flexibele maatschappelijke opvang;

¡ De gemeente regisseert de voortgang en faciliteert de (kern)partners in hun samenwerking
en gezamenlijke zelfstandigheid.

Onder de samenwerking liggen - behalve het jaarlijkse afsprakenkader - geen andere
samenwerkingsafspraken. Zoals eerder aangegeven wil de gemeente meer vanuit een
opdrachtgeversrol de flexibele maatschappelijke opvang gaan aansturen. De gemeente geeft dan
de prestatie aan (het wat) en de partners beschrijven en realiseren samen het'hoe'. En is partners
gevraagd om tot meer bindende samenwerking te komen.

Afspraak: De samenwerkende partners bereiden een gezamenlijke subsidieaanvraag voor 2020
voor, die in het voorjaar van 2019 met de gemeente weert wordt besproken.

3.2 Preventie
De flexibele maatschappelijke opvang richt zich niet alleen op een zo snel mogelijke uitstroom naar
zo zelfstandig mogelijk wonen. Aan de voorkant van het proces wordt sterk ingezet op begeleiding
en ondersteuning, zodat voorkomen wordt dat burgers onnodig in de maatschappelijke opvang
belanden. Een vroege aanpak van de alle probleemgebieden is daarbij noodzakelijk. Waar mogelijk
wordt ook ingezet op alternatieve huisvestingsmogelijkheden, bijvoorbeeld door gebruik te maken
van het sociale netwerk van burgers.

Een zo vroeg mogelijke ondersteuning voorkomt dat de situatie van burgers verder uit de hand
loopt. Bovendien wordt er in mindere mate een beroep gedaan op de beperkte opvangcapaciteit en
de beperkte uitstroommogelijkheden. Steeds meer partners sluiten aan bij de flexibele
maatschappelijke opvang. De inzet van het bijvoorbeeld AMW zorgt ervoor dat bepaalde inwoners
geen beroep hoeven doen op maatschappelijke opvang of individuele begeleiding via de Wmo,
maar via het AMW (algemene voorziening) voldoende ondersteund worden.

Afspraak: De partners in de flexibele maatschappelijke opvang zetten in op een preventieve
aanpak door zo vroeg mogelijk begeleiding en ondersteuning te bieden en indien mogelijk instroom
in de opvang voorkomen. Waar nodig worden andere organisaties uitgenodigd om in het
Zelfregiecentrum hun diensten aan te bieden.

3.3 Doorstroom en uitstroom
Om te kunnen uitstromen uit de maatschappelijke opvang zijn voldoende passende betaalbare
woningen nodig. Zo nu en dan kunnen burgers tijdelijk niet geplaatst worden, waardoor hun traject
naar zelfredzaamheid vertraging oploopt. Het huisvestingsvraagstuk raakt niet alleen de
maatschappelijke opvang maar ook andere bijzondere doelgroepen, zoals statushouders en
mensen die voorheen intramuraal gehuisvest waren. Daarnaast is ook vanuit het reguliere circuit
veel vraag naar goedkope huurwoningen. Naar aanleiding van de prestatieafspraken met de
woningcorporaties is er een werkgroep op schaal van Midden-Limburg aan de slag met dit
vraagstuk. Deze werkgroep'huisvesting kwetsbare burgers'bestaat uit woningbouwcorporaties,
zorgaanbieders en gemeentelijke beleidsambtenaren sociaal domein en wonen. Een van de zaken
die wordt onderzocht is of het mogelijk is om vraag naar en aanbod van huisvesting samen te
brengen op één punt, zodat de matching van vraag en aanbod verbeterd kan worden. Daarbij
wordt ook gekeken naar een goede spreiding en passende woningvoorraad.
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Wonen Limburg vervult een actieve rol in de werkgroep Wonen, die om de twee weken bij elkaar
komt en de voortgang van de trajecten bespreekt. Door de betrokkenheid van de woningcorporatie
wordt het makkelijker om kwetsbare burgers te plaatsen, zeker als er ook afspraken over
begeleiding kunnen worden gemaakt.

Afspraak: De gemeente Weert zet de inspanningen voor het creëren van uitstroommogelijkheden
voor dak- en thuislozen voort, samen met woningcorporaties en aanbieders van zorg.

De capaciteit van de flexibele maatschappelijke opvang bestaat uit zes bedden-voor-de-nacht en
acht trajectbedden, waarvan twee trajectbedden worden ingezet voor de opvang van alleenstaande
moeders met jonge kinderen of om jonge zwangere vrouwen. De centrale daklozenopvang in

Roermond is voor deze groep niet echt geschikt. Ook is er intensievere begeleiding nodig. Daarom
is in 2018 in overleg met de centrumgemeente Venlo een uitbreiding van het aantal trajectbedden
gerealiseerd. De twee extra plaatsen zijn ingezet voor de pilot gezinsopvang, met deels extra
begeleiding uit de regionale middelen voor maatschappelijke opvang, aangevuld met middelen uit
de lokale Wmo (begeleiding individueel). De pilot wordt in 2019 voortgezet en geëvalueerd. Op

basis van de evaluatie wordt duidelijk wat de werkelijke kosten voor de gezinsopvang in Weert zijn.
Omdat op dit moment niet bekend is wat de kosten zullen worden, 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. Gemiddeld genomen is het aantal bedden voldoende.

Afspraak:

- de gemeente Weert neemt ook voor 2019 twee extra trajectbedden op in de aanvraag bij
de centrumgemeente ten behoeve van de opvang van gezinnen (totaal B trajectbedden);

- indien nodig schakelt de gemeente Weert tijdig met de centrumgemeente in verband met
de kosten van de pilot gezinsopvang.

We zien al een aantal jaren een verzwaring van de problematiek in de opvang. Mogelijk onder
invloed van de ambulantisering van de GGZ, maar ook door de steeds hogere eisen die de
samenleving aan haar burgers stelt. Een deel van de daklozen blijkt het ook met veel begeleiding
niet te redden in een normale (huur-)woning en blijft overlast veroorzaken. Voor deze groep (naar
schatting gaat het om een handvol mensen) onderzoeken we in 2019 welke mogelijkheden er zijn
voor alternatieve woongelegenheden. In andere steden zijn er bijvoorbeeld 'Skaeve Huse'
gerealiseerd. Skaeve Huse is een vorm van onder begeleiding wonen, in een rust¡ge omgeving, met
weinig prikkels van buitenaf. Skaeve Huse zorgt ervoor dat woonoverlast tegengegaan wordt en
dat de rust in straten en woonbuurten terugkeert. De Skaeve Huse-bewoners kunnen op lange
termijn mogelijk terugkeren naar woonwijken. Dit gebeurt alleen als ze geen woonoverlast meer
veroorzaken. Dit instrument is een uiterste middel, wanneer geen andere aanpak van een
overlastgever helpt.

Afspraak: In 2019 onderzoeken we gezamenlijk of 'anders wonen'voor onze regio (Midden-
Limburg) een optie is (uitwerken projectvoorstel, inclusief begroting).

Hoewel de meeste burgers werken aan hun vooruitgang, is een klein gedeelte van de doelgroep
onvoldoende gemotiveerd om stappen te zetten. Zij bezetten voor langere tijd een bed-voor-de-
nacht. In 2019 zal er nog scherper gelet worden op het tegengaan van dit oneigenlijk gebruik. Een

ander, klein gedeelte van de doelgroep blijkt niet bij machte om de nodige stappen te zetten.
Achteraf kan voor deze mensen vaak geconstateerd worden dat andere ondersteuning en
hulpverlening, zoals beschermd wonen, geschikter was geweest. Om te voorkomen dat de
doorstroom onnodig belemmerd wordt, zijn daarom de volgende afspraken gemaakt:

. Bij het rouleren tussen de bedden voor de nacht wordt maatwerk geleverd (uitgangspunt
bij de start was dat iemand die op een bed voor de nacht slaapt, elke keer opnieuw wordt
ingedeeld en dus geen vastigheid heeft. Dit afgezet tegen de stabiele situatie van het
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trajectbed - een eigen stek - werd als motiverend gezien. Bleek in de praktijk alleen maar
gedoe te geven en niet bij te dragen aan een betere motivatie van de dakloze). Er hoeft nu
alleen gerouleerd te worden als dat voor een specifieke burger noodzakelijk wordt geacht.
De beslissingsbevoegdheid hiertoe ligt bij de intakepoule.
Het oneigenlijk gebruik van bedden-voor-de-nacht wordt tegengegaan door een maximale
verblijfstermijn twaalf weken toe te passen. Hiervan kan alleen afgeweken worden als
wordt ingeschat dat de veiligheid van een burger ernstig in gevaar komt. De
beslissingsbevoegdheid hiervoor ligt bij de intakepoule. Daarbij wordt goed gekeken naar
de juiste 'mix en match'tussen de diverse bewoners van een huis.
De verbinding met de OGGZ-partners, waaronder het FACT-team, wordt actief verbeterd.
Hiermee wordt voorkomen dat mensen die eigenlijk een ander soort hulpverlening nodig
hebben te lang in de maatschappelijke opvang verblijven. Idem voor de toegang tot
beschermd wonen (via het Zorg- en Veiligheidshuis Limburg Noord).

3.4 Aanmelding, intake en begeleiding

Burgers melden zich voor de nachtopvang bij het Zelfregiecentrum; Binnen vijf dagen vindt de
intake plaats, waarbij gekeken wordt welke vervolgstappen nodig zijn om de burger te
ondersteunen op weg naar herstel van zelfredzaamheid. Bij zowel de aanmelding als de intake is
er, tenzij dat door de burger niet wenselijk wordt geacht, een ervaringswerker of
ervaringsdeskundige van het Zelfregiecentrum aanwezig. Daarmee worden zowel de intaker als de
burger ondersteund. Bovendien is ook voor de intake maatschappelijke opvang formele
cliëntondersteuning kosteloos beschikbaar (via het Algemeen Maatschappelijk Werk).

Voor aanmelding, intake en begeleiding zijn de volgende afspraken gemaakt:

o Er is iedere week voor vijf halve werkdagen een intaker fysiek aanwezig in het
Zelfregiecentrum.

. De aanmelding en intake worden, waar mogelijk, gelijktijdig uitgevoerd door de
intakepoule, met in de regel ondersteuning door een ervaringswerker of
ervaringsdeskundige van het Zelfregiecentrum.

. De toewijzing van bedden-voor-de-nacht en trajectbedden wordt gedaan door de
intakepoule, in samenwerking en in overleg met het Zelfregiecentrum. De
beslissingsbevoegdheid ligt bij de intakepoule.

. In het geval dat een burger zich aanmeldt terwijl er die dag geen intakers (meer) aanwezig
zijn, neemt het Zelfregiecentrum de aanmelding en de toewijzing van een bed voor zijn
rekening.

. De intakers plannen waar mogelijk de aanmelding en intake van burgers, zodat
gestimuleerd wordt dat verschillende intakers de aanmelding en intake uitvoeren.

¡ ledere aangemelde burger krijgt een intake (binnen 5 werkdagen na aanmelding voor bed-
voor-de-nacht).

o Een ervaringsdeskundige van het Zelfregiecentrum gaat in gesprek met burgers om in
beeld te krijgen met welke problemen deze kampt en in hoeverrehij/zij gemotiveerd is om
te veranderen. Hiervoor staat gemiddeld anderhalf uur.

. lntakes worden uitgevoerd door medewerkers uit de intakepoule, bestaande uit
afgevaardigden van Vincent van Gogh, Moveoo en MET ggz. Indien nodig sluit een
klantregisseur van de gemeente Weert aan (Wmo en/of WIZ). Burgers worden bij het
eventueel ondersteund door een ervaringsdeskundige van het Zelfregiecentrum of iemand
uit het sociale netwerk, danwel de formele cliëntondersteuner van het AMW.

¡ Voor een intake staat gemiddeld anderhalf uur. Een intake is in principe eenmalig.
¡ Voor de begeleiding bij een traject bed staat maximaal drie uur per week. Begeleiding en

huisvesting worden niet per se door dezelfde partner uitgevoerd.
¡ Als een burger gemotiveerd is om naar een traject bed te gaan, kan in afwachting van het

beschikbaar komen van dat bed al gestart worden met de trajectbegeleiding vanuit het
bed-voor-de-nacht.

. Voor de flexibele maatschappelijke opvang geldt dat de klachtenprocedure (verplicht op
basis van de Wmo) van elke afzonderlijke partner van toepassing is. Voor de
subsidieaanvraag 2O2O wordt bezien of er een afzonderlijke klachtenprocedure in het leven
moet worden geroepen.
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3.5 Dagopvang door het Zelfregiecentrum
Het Zelfregiecentrum verzorgt de dagopvang van dak- en thuisloze burgers en is alle dagen van de
week geopend. Overigens zijn alle burgers welkom bij het Zelfregiecentrum, ongeacht achtergrond,
leeftijd of eventuele problematiek. Het Zelfregiecentrum wordt dan ook aanvullend gesubsidieerd
door de gemeente Weert als algemene Wmo-voorziening. Mensen kunnen er terecht voor
ontmoeting, een activerende dagbesteding of een luisterend oor. De organisatie drijft voor een
belangrijk gedeelte op de inzet van vrijwilligers, in combinatie met de inzet van ervaringswerkers.
Het uitgangspunt van de dagopvanq bliift om dakloze burgers, voor zover dat mogelijk is, de regie
over hun leven weer in eigen hand te laten nemen. En daarnaast heeft de dagopvang een positief
effect in het voorkomen van overlast.

De laagdrempeligheid van het Zelfregiecentrum zorgt voor een gestage groei van het aantal
(unieke) bezoekers. Het zorgt daarbij ook voor een grotere diversiteit onder die bezoekers. Een

bijkomend effect hiervan is dat steeds meer mensen met zwaardere problematieken hun weg naar
het Zelfregiecentrum weten te vinden. Deze mensen hebben, naast de ondersteuning van
ervaringswerkers en vrijwilligers, behoefte aan meer professionele hulp. Door vanaf 2016 een van
de intakers vijf halve dagen vast aanwezig te laten zijn, is op deze behoefte ingespeeld. Waar
nodig vindt een warme overdracht plaats naar andere partners binnen het sociaal domein. Deze
partners weten in toenemende mate de weg te vinden naar het Zelfregiecentrum.

3.6 Extreme Kouderegeling
Bij extreme koude wordt de politie geacht burgers die de nacht in de open lucht willen
doorbrengen, actief en gericht van de straat te halen. Op grond van de Algemene Plaatselijke
Verordening van de gemeenten is het namelijk niet toegestaan om bij extreme koude de nacht
door te brengen in de open lucht. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de kouderegeling
in Noord- en Midden-Limburg ligt bij Moveoo. Zij doen dit in samenwerking met het Rode Kruis. De
bekostiging loopt via centrumgemeente Venlo en maakt daarmee geen deel uit van dit
afsprakenkader.

Afspraak: Met de centrumgemeente worden afspraken gemaakt over de uitvoering van de
kouderegeling. Moveoo stelt de samenwerkende partners hiervan op de hoogte.

3.7 Galamiteitenbed
Er zijn situaties waarin iemand dakloos wordt buiten de openingstijden van het Zelfregiecentrum.
In principe kunnen mensen dan worden doorverwezen naar de opvang van Moveoo in Roermond.
Dat is niet altijd wenselijk. Daarom is als onderdeel van de flexibele maatschappelijke opvang een
calamiteiten bed in Weeft beschikbaar. Het calamiteitenbed is in beheer van de van Tongerloo
Zorggroep, die ook het directe aanspreekpunt is.

Voor de inzet van het calamiteitenbed worden de volgende afspraken gemaakt:

¡ Het calamiteitenbed wordt slechts voor één nacht ingezet. Mocht er na het eenmalig
gebruik van het calamiteiten bed nog steeds sprake zijn van (tijdelijke) dak- of
thuisloosheid, dan volgt een aanmelding en intake. De beslissingsbevoegdheid om af te
wijken van het eenmalig gebruik van het calamiteiten bed ligt bij de intakepoule, in overleg
met de van Tongerloo Zorggroep. Minimaal gebruik van het calamiteitenbed blijft het
uitgangspunt.

¡ Na de inzet van het calamiteitenbed volgt door de van Tongerloo Zorggroep altijd een
terugkoppeling naar het Zelfregiecentrum en de intakepoule.

¡ De politie wordt nogmaals actief geinformeerd over de beschikbaarheid van het
calamiteitenbed in Weert.

3.8 Bereikbaarheidsdienst tijdens nachtopvang
In zowel de dagopvang als in de nachtopvang wordt, meer dan in de klassieke nachtopvang, een
beroep gedaan op de zelfredzaamheid van burgers. Burgers die gebruik maken van de
nachtopvang spreken elkaar aan op elkaars verantwoordelijkheden. Dit betekent ook dat er geen
professioneel toezicht aanwezig is in de nachtopvang. Het is ook niet rendabel om een nachtwaker
in te zetten voor alleen de locaties die horen bij de flexibele maatschappelijke opvang. Buiten
kantoortijden verzorgt het Zelfregiecentrum sinds medio 2017 een bereikbaarheidsdienst.
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Afspraak: het Zelfregiecentrum is bereikbaar voor de opvolging van vragen of calamiteiten in de
flexibele maatschappelijke opvang. De inzet wordt gemonitord en zo nodig worden hierover andere
of aanvullende afspraken gemaakt.

3.9 Eigen bijdragen
Voor het gebruik van de nachtopvang wordt een financiële eigen bijdrage van de burger verwacht.
Voor het bed-voor-de-nacht is dit € 6,50. Voor het trajectbed is dit € t2,50. Deze bedragen zijn al
jaren niet geïndexeerd. Het voornemen om de eigen bijdragen te evalueren en mogelijk bij te
stellen, leeft nog steeds. Dit heeft echter alleen zin als het voor de gehele regio gebeurt.

Afspraak De gemeente Weert maakt de hoogte van de eigen bijdragen bespreekbaar in de regio.

De plaatsing in de nachtopvang gebeurt regelmatig vóórdat een burger in staat is om zijn eigen
bijdrage te betalen. Er kunnen dan afspraken gemaakt worden over terugbetaling, maar de
partners blijven een financieel risico lopen. In afstemming met de regisseur Sociaal domein die
aanspreekpunt is voor de flexibele maatschappelijke opvang staat de gemeente Weert in bepaalde
gevallen financieel garant voor de eigen bijdragen in de flexibele maatschappelijke opvang. Dit is
altijd individueel maatwerk.

3.1O Briefadressen
Dak- of thuisloze burgers kunnen bij het Zelfregiecentrum een briefadres aanvragen. Een
briefadres is een voorwaarde voor het verkrijgen van een uitkering en andere regelingen. Gelet op
fraudegevoeligheid zijn goede afspraken over de briefadressen nodig. Op het oneigenlijk gebruik
van briefadressen volgen bestuurlijke boetes.

Afspraken:

. Bij het verschaffen van briefadressen wordt strikt gehandeld naar de beleidsregels omtrent
briefadressen zoals die door de gemeente Weert zijn ingesteld.

o De controle op de naleving van de afspraken rond briefadressen alsmede de autorisatie om
eventueel van het protocol af te wijken, ligt bij de aangewezen medewerker(s) van de
gemeente Weert.

3. 1 1 Gegevensregistratie
In 2015 is Regas in gebruik genomen als gezamenlijk registratiesysteem voor de flexibele
maatschappelijke opvang. Met behulp van Regas kunnen de betrokken partners beter op een
integrale manier werken aan het herstel van burgers. Daarnaast worden de gegevens in Regas
gebruikt om de kwartaalfacturen mee te controleren en dienen ze als input voor het vergaren van
de nodige beleidsinformatie. Het is dus van groot belang dat de benodigde gegevens correct en
volledig worden ingevuld. De verwerking van persoonsgegevens dient zorgvuldig te gebeuren. Het
privacy convenant dat eerder ten behoeve van deze samenwerking is gesloten, dient te worden
geactualiseerd. In 2018 is daar wel aan gewerkt, maar de werkzaamheden zijn nog niet afgerond.
Er is een extra licentie voor Regas nodig omdat Buro Andersom is aangesloten bij de
samenwerking.

Afspraken:

. De partners registreren de voor hun relevante gegevens op correcte, volledige en tijdige
wijze. De controle op de naleving van deze afspraak ligt bij de gemeente Weert.

. Het privacy convenant Flexibele maatschappelijke opvang regio Weert wordt in 2019
geactualiseerd.

. In de begroting wordt een extra licentie van Regas meegenomen,

3.12 Verbinding met de gemeente
Om slagvaardig te werk te kunnen gaan, heeft de flexibele maatschappelijke opvang een sterke
koppeling met de gemeente nodig. Vooral op het gebied van zorg en inkomen en zijn korte lijnen
noodzakelijk om in een zo vroeg mogelijk stadium ondersteuning te bieden en de escalatie van
problemen te voorkomen. Deze samenwerking heeft onderandere geleid tot een verkorte
uitkeringsprocedure voor burgers die in de maatschappelijke opvang verblijven.
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Afspraken:

De gemeente werkt actief aan het verbeteren van de verbinding met de maatschappelijke
opvang, in het bijzonder op het gebied van inkomen en zorg, maar ook breder in het
sociale domein.
Medewerkers van de gemeente Weert sluiten zijn actief betrokken bij de intakes in het
Zelfregiecentru m.

3.13 Netwerken en public relations
De afgelopen jaren is de omvorming naar de flexibele maatschappelijke opvang in de luwte
doorgezet. Er was rust en ruimte nodig om innovatieve aanpassingen te kunnen doorvoeren.
Inmiddels zijn de grootste veranderingen geïmplementeerd en werpt de vernieuwde aanpak zijn
vruchten af. Het'Weerter model' kan andere regio's inspireren. Zo wordt bijvoorbeeld de nieuwe
maatschappelijke opvang in Venlo ingericht volgens het'Weerter model'. Om de bekendheid te
vergroten en de relatie met netwerkpartners te versterken, worden jaarlijks twee bijeenkomsten
met en voor lokale en regionale partners georganiseerd. Indien een gepaste gelegenheid zich
voordoet, wordt de flexibele maatschappelijke opvang gepromoot, zoals is bijvoorbeeld afgelopen
jaar het'Weerter model' gepresenteerd op het provinciaal Symposium 'Maatschappelijke Opvang
Limburg. Wegens zelfregie gesloten?'.

Afspraak: De partners organiseren samen een symposium in april 2019, ter gelegenheid van
'5 jaar Flexibele maatschappelijke opvang Weert'.

a

a
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4. Financiën
De flexibele maatschappelijke opvang wordt bekostigd door de gemeente Venlo, die hiervoor als
centrumgemeente rijksmiddelen ontvangt. De gemeente Weert fungeert als kassier en beheert de
financiën, zodat op een gepaste manier invulling kan worden gegeven aan lokaal en integraal
beleid. In het voorliggende afsprakenkader wordt uiteengezet hoe de middelen worden verdeeld en
welke voorwaarden daaraan worden gekoppeld. De extreme kouderegeling en de crisisopvang van
zwerfjongeren worden apart door Venlo gefinancierd en vallen niet onder de Flexibele
maatschappelijke opvang. Ook Vrouwenopvang valt buiten dit kader.

De begroting voor 2019 is terug te vinden in bijlage 2 en is gelijk aan de begroting 2018, met
indexering. De aanvraag is dus inclusief de twee extra trajectbedden die sinds 2018 voor
gezinsopvang worden ingezet. De totale kosten voor de flexibele maatschappelijke opvang komen
daarmee op € 485.287,-.

Net als in voorgaande jaren worden de middelen die uiteindelijk niet worden ingezet, na de
accountantscontrole, terugbetaald naar de gemeente Venlo. Overigens is de trajectbegeleiding in
maatschappelijke opvang een open einde regeling en kan het ook voorkomen dat er méér middelen
nodig zijn dan geraamd. Daarover wordt de centrumgemeente tijdig geinformeerd. Zoals onder 4.2
is aangegeven wordt ook actief gestuurd op de uitgaven en het voorkomen van een overschrijding.
De afgelopen jaren is de flexibele maatschappelijke opvang dan ook binnen het budget gebleven.

4.1 Uitbetaling
De uitbetaling van middelen aan de partners gebeurt deels door middel van subsidie met vooraf
vastgestelde kwartaalbetalingen. De kosten voor de trajectbegeleiding worden achteraf, op basis
van gezamenlijke facturen, uitbetaald op basis van daadwerkelijke inzet. De partners hebben tot
één maand na het verstrijken van het kwartaal de mogelijkheid om de gezamenlijke factuur in te
dienen. In het geval er geen factuur wordt ingediend, wordt ook niet over gegaan tot uitbetaling.
Moveoo treedt op als penvoerder.

4.2 lnzet middelen voor trajectbegeleiding
Voor de individuele trajectbegeleiding staat nog steeds een maximum gemiddelde van drie uur per
week per burger. Voor de twee extra bedden voor de nieuwe doelgroep is naar verwachting meer
begeleiding nodig. Voor deze plekken wordt maximaal 5 uur per week gemiddeld geraamd, voor
maximaal 12 weken. Dan moet uitstroom naar een andere vorm van opvang geregeld zijn. Ook de
groepsbegeleiding van Moveoo wordt uit de post'trajectbegeleiding' betaald. Om te voorkomen dat
het bedrag toch niet afdoende blijkt te zijn, wordt de volgende afspraak gemaakt:

Afspraak: De begroting is in principe taakstellend. Als uit de gezamenlijke kwartaalfacturen blijkt
dat het gereserveerde bedrag overschreden dreigt te worden, wordt er naar evenredigheid gekort
op het aantal uren groepsbegeleiding door Moveoo. De samenwerkende partners informeren de
gemeente Weert tijdig en proactief indien een overschrijding van kosten wordt voorzien.

1_0



5. Ontwikkelingen maatschappelijke opvang

5.1 Midden-Limburg op termijn zelfstandige regio voor maatschappelijke opvang
Op grond van de Wmo 2015 zijn álle gemeenten zelf verantwoordelijk voor het bieden van
maatschappelijke opvang. Deze taak heeft de gemeente Weert gemandateerd aan de
centrumgemeente Venlo, die daar ook de middelen voor krijgt van het Rijk. Naar verwachting
vervalt binnen enkele jaren de centrumgemeenteconstructie en krijgt elke gemeente zelf middelen
van het Rijk voor deze taken via het nieuw te ontwikkelen landelijke verdeelmodel. Dat betekent
dat vanaf die datum een andere schaal van samenwerking mogelijk is. De gemeenten in Midden-
Limburg hebben aangegeven dat zij vanaf dan samen vorm willen geven aan de maatschappelijke
opvang. Dat kan ook gevolgen hebben voor de opvangvoorzieningen in Weert. Vooruitlopend op de
samenwerking op andere schaal verkennen we samen met de regio Midden-Limburg Oost hoe het
aanbod aan voorzieningen er per 2021 uit dient te zien. Dit gebeurt in het kernteam
'Maatschappelijke opvang en beschermd wonen Midden-Limburg'. De gemeente Weert
vertegenwoordigt in dat overleg de gemeenten Nederweert en Leudal.

5.2 Samenwerking op schaal Noord- en Midden-Limburg voorlopig voortgezet
De afstemming met de centrumgemeente vindt plaats via de regionale structuur rondom de
bestuurscommissie Wmo. Voor het afstemmen over de maatschappelijke opvang in Noord- en
Midden-Limburg is een afzonderlijke werkgroep ingericht.

5.3 Ketenregie maatschappelijke opvang
Ketenregie blijft een belangrijk instrument om de samenwerking in de keten te bevorderen. Gelet
op het feit dat de centrumgemeente de opdracht ketenregie die voorheen bij de Veiligheidsregio
Limburg-Noord was ondergebracht, is afgesproken dat ketenregie in 2018 en 2019 voor Midden-
Limburg lokaal belegd wordt bij de gemeente Weert en de gemeente Roermond. De centrum-
gemeente stelt middelen beschikbaar voor twee ketenregisseurs en administratieve ondersteuning
via de regionale begroting (geen onderdeel van dit afsprakenkader). De ketenregisseur heeft een
belangrijke rol in de operationele aansturing van de samenwerkende partners en bij het
bevorderen van door- en uitstroom.
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BIJLAGE 1: Overzicht afspraken 2019

3.1: De basisafspraken voor samenwerking zijn:
¡ De (kern)partners werken zelfstandig en in wederzijdse afhankelijkheid aan een zo effectief

en efficiënt mogelijke flexibele maatschappelijke opvang;
¡ De gemeente regisseert de voortgang en faciliteert de (kern)partners in hun samenwerking

en gezamenlijke zelfstandigheid.
De samenwerkende partners bereiden een gezamenlijke subsidieaanvraag voor 2020 voor, die
in het voorjaar van 2019 met de gemeente Weert wordt besproken.

3.2: De partners in de flexibele maatschappelijke opvang zetten in op een preventieve aanpak
door zo vroeg mogelijk begeleiding en ondersteuning te bieden en indien mogelijk instroom in
de opvang voorkomen. Waar nodig worden andere organisaties uitgenodigd om in het
Zelfregiecentrum hun diensten aan te bieden.

3.3: De gemeente Weert zet de inspanningen voor het creëren van uitstroommogelijkheden
voor dak- en thuislozen voort, samen met woningcorporaties en aanbieders van zorg.

De gemeente Weert neemt ook voor 2019 twee extra trajectbedden op in de aanvraag bij de
centrumgemeente ten behoeve van de opvang van gezinnen (totaal 8 trajectbedden);

Indien nodig schakelt de gemeente Weert tijdig met de centrumgemeente in verband met de
kosten van de pilot gezinsopvang.

In 2019 onderzoeken we gezamenlijk of 'anders wonen'voor onze regio (Midden-Limburg) een
optie is (uitwerken projectvoorstel, inclusief begroting).

Bij het rouleren tussen de bedden voor de nacht wordt maatwerk geleverd (uitgangspunt bij de
start was dat iemand die op een bed voor de nacht slaapt, elke keer opnieuw wordt ingedeeld
en dus geen vastigheid heeft. Dit afgezet tegen de stabiele situatie van het trajectbed - een
eigen stek - werd als motiverend gezien. Bleek in de praktijk alleen maar gedoe te geven en
niet bij te dragen aan een betere motivatie van de dakloze). Er hoeft nu alleen gerouleerd te
worden als dat voor een specifieke burger noodzakelijk wordt geacht. De
beslissingsbevoegdheid hiertoe ligt bij de intakepoule.

Het oneigenlijk gebruik van bedden-voor-de-nacht wordt tegengegaan door een maximale
verblijfstermijn twaalf weken toe te passen. Hiervan kan alleen afgeweken worden als wordt
ingeschat dat de veiligheid van een burger ernstig in gevaar komt. De beslissingsbevoegdheid
hiervoor ligt bij de intakepoule. Daarbij wordt goed gekeken naar de juiste'mix en match'
tussen de diverse bewoners van een huis.

De verbinding met de OGGZ-partners, waaronder het FACT-team, wordt actief verbeterd.
Hiermee wordt voorkomen dat mensen die eigenlijk een ander soort hulpverlening nodig
hebben te lang in de maatschappelijke opvang verblijven. Idem voor de toegang tot beschermd
wonen (via het Zorg- en Veiligheidshuis Limburg Noord).

3.4: Voor aanmelding, intake en begeleiding zijn de volgende afspraken gemaakt:
. Er is iedere week voor vijf halve werkdagen een intaker fysiek aanwezig in het

Zelfregiecentru m.
¡ De aanmelding en intake worden, waar mogelijk, gelijktijdig uitgevoerd door de

intakepoule, met in de regel ondersteuning door een ervaringswerker of
ervaringsdeskundige van het Zelfregiecentrum.

. De toewijzing van bedden-voor-de-nacht en trajectbedden wordt gedaan door de
intakepoule, in samenwerking en in overleg met het Zelfregiecentrum. De
beslissingsbevoegdheid ligt bij de intakepoule.

r In het geval dat een burger zich aanmeldt terwijl er die dag geen intakers (meer) aanwezig
zijn, neemt het Zelfregiecentrum de aanmelding en de toewijzing van een bed voor zijn
rekeni ng.
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De intakers plannen waar mogelijk de aanmelding en intake van burgers, zodat
gestimuleerd wordt dat verschillende intakers de aanmelding en intake uitvoeren.
ledere aangemelde burger krijgt een intake (binnen 5 werkdagen na aanmelding voor bed-
voor-de-nacht).
Een ervaringsdeskundige van het Zelfregiecentrum gaat in gesprek met burgers om in
beeld te krijgen met welke problemen deze kampt en in hoeverrehij/zij gemotiveerd is om
te veranderen. Hiervoor staat gemiddeld anderhalf uur.
lntakes worden uitgevoerd door medewerkers uit de intakepoule, bestaande uit
afgevaardigden van Vincent van Gogh, Moveoo en MET ggz. Indien nodig sluit een
klantregisseur van de gemeente Weert aan (Wmo en/of WIZ). Burgers worden bij het
eventueel ondersteund door een ervaringsdeskundige van het Zelfregiecentrum of iemand
uit het sociale netwerk, danwel de formele cliëntondersteuner van het AMW.
Voor een intake staat gemiddeld anderhalf uur. Een intake is in principe eenmalig.
Voor de begeleiding bij een traject bed staat maximaal drie uur per week. Begeleiding en
huisvesting worden niet per se door dezelfde partner uitgevoerd.
Als een burger gemotiveerd is om naar een traject bed te gaan, kan in afwachting van het
beschikbaar komen van dat bed al gestart worden met de trajectbegeleiding vanuit het
bed-voor-de-nacht.
Voor de flexibele maatschappelijke opvang geldt dat de klachtenprocedure (verplicht op
basis van de Wmo) van elke afzonderlijke partner van toepassing is. Voor de
subsidieaanvraag 2020 wordt bezien of er een afzonderlijke klachtenprocedure in het leven
moet worden geroepen.

3.6: Met de centrumgemeente worden afspraken gemaakt over de uitvoering van de
kouderegeling. Moveoo stelt de samenwerkende partners hiervan op de hoogte.

3.7: Voor de inzet van het calamiteitenbed worden de volgende afspraken gemaakt:
. Het calamiteitenbed wordt slechts voor één nacht ingezet. Mocht er na het eenmalig

gebruik van het calamiteiten bed nog steeds sprake zijn van (tijdel¡jke) dak- of
thuisloosheid, dan volgt een aanmelding en intake. De beslissingsbevoegdheid om af te
wijken van het eenmalig gebruik van het calamiteiten bed ligt bij de intakepoule, in overleg
met de van Tongerloo Zorggroep. Minimaal gebruik van het calamiteitenbed blijft het
u¡tgangspunt.

¡ Na de inzet van het calamiteitenbed volgt door de van Tongerloo Zorggroep altijd een
terugkoppeling naar het Zelfregiecentrum en de intakepoule.

o De politie wordt nogmaals actief geTnformeerd over de beschikbaarheid van het
calamiteitenbed in Weert.

3.8: het Zelfregiecentrum is bereikbaar voor de opvolging van vragen of calamiteiten in de
flexibele maatschappelijke opvang. De inzet wordt gemonitord en zo nodig worden hierover
andere of aanvullende afspraken gemaakt.

3.9: De gemeente Weert maakt de hoogte van de eigen bijdragen bespreekbaar in de regio

3:1O: Briefadressen:
. Bij het verschaffen van briefadressen wordt strikt gehandeld naar de beleidsregels omtrent

briefadressen zoals die door de gemeente Weert zijn ingesteld.
¡ De controle op de naleving van de afspraken rond briefadressen alsmede de autorisatie om

eventueel van het protocol af te wijken, ligt bij de aangewezen medewerker(s) van de
gemeente Weert.

3: 1 1 : Gegevensregistratie :

¡ De partners registreren de voor hun relevante gegevens op correcte, volledige en tijdige
wijze. De controle op de naleving van deze afspraak ligt bij de gemeente Weert.

. Het privacy convenant Flexibele maatschappelijke opvang regio Weert wordt in 2019
geactualiseerd.

¡ In de begroting wordt een extra licentie van Regas meegenomen.

a

a

a

a
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3.12: Verbinding met de gemeente:
¡ De gemeente werkt actief aan het verbeteren van de verbinding met de maatschappelijke

opvang, in het bijzonder op het gebied van inkomen en zorg, maar ook breder in het
sociale domein.

. Medewerkers van de gemeente Weert sluiten zijn actief betrokken bij de intakes in het
Zelfregiecentrum.

3.13: De partners organiseren samen een symposium in april 2019, ter gelegenheid van'5 jaar
Flexibele maatschappelijke opvang Weert'.

4.2=De begroting is in principe taakstellend. Als uit de gezamenlijke kwartaalfacturen blijkt dat
het gereserveerde bedrag overschreden dreigt te worden, wordt er naar evenredigheid gekort
op het aantal uren groepsbegeleiding door Moveoo. De samenwerkende partners informeren de
gemeente Weert tijdig en proactief indien een overschrijding van kosten wordt voorzien.
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BIILAGE 2: Begroting flexibele maatschappelijke opvang 2OI9
Zie ook de toelichting op pagino 75.

lntegraliteit dagopvang

Maatwerkopvang

Cal am i te ite n

REGAS registratiesystee m

rige n

2 troj ectb ed d en pílot g ezín so pv o n g * * *

1

Ze lfregi e ce ntu rm (i ncl usi ef be dde n-voor-de-nacht) 207Â 2019
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Bed-voor-de-nacht: 6 bedden

Begeleiding (QS fte)
Huurkosten*
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Eigen bijdragen

Overigen

Locøtiekosten

Reiskosten

Kontoorkosten

Koffie/thee (€100 p/w)
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Overhead

Totaal

Projectleider
Projectleider: 7 prs. (1 fte)
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€ 69.629

€, 141.317
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15.9M
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€ 16.191
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1.053

28.985
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€

€

€

€

€

€
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€
€
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Trajectbedden: max. 6 bedden
Ervaringswerker (0,11 fte)
lntoke en begeleiding (á €ß8 per uur)
Huurkosten

Moteriaol
Eigen bijdragen

Totaal

€

€

€

€

€
,€

4.765

59.776

30.968

2.58f)

-28.375

69.715

€ 4.906

€ 61.545
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€ 2.620

€ -28.815

€ 71.70s

Calamiteitenbed: l bed

Huurkosten

Bereikboorheid en begeleiding
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€

€

€
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208
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E¡ndtotaal, inclusief pilot gezinsopvang €. 476.491 €. ßs.287
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Indexering

De blauw gearceerde posten hebben betrekking op loonkosten en worden geindexeerd via het
prijsindexcijfer van het Nza voor loonkosten. De overige kosten worden geïndexeerd via het
prijsindexcijfer van het Nza voor materiële kosten.

Kosten Regas

ln 2018 was een eenmalige post opgenomen voor het aanpassen van Regas. Deze post is in 2019 niet

nodig en daarom ook niet meer opgevoerd. Daarnaast ¡s recent Buro Andersom aangesloten bij de

samenwerking. Gelet op de deelname van Buro Andersom in de werkgroep Wonen, die de in-, door-

en uitstroom bevordert en de nazorg regelt, is voor 2019 een extra licentie nodig. ln totaal komt het

aantal licenties op 6. Kosten zijn (inclusief de korting die Moveoo met de leverancier heeft

afgesproken) op 3.870.

Pilot Gezinsopvang

De pilot gezinsopvang wordt in 201-9 voortgezet en geëvalueerd. Op basis van de evaluatie wordt
duidelijk wat de werkelijke kosten voor de gezinsopvang in Weert zijn. Omdat op dit moment niet

bekend is wat de kosten zullen worden, wordt voor 201-9 uitgegaan van de raming voor 2018, met als

voorbehoud dat de begroting 201"9 mogelijk moet worden bijgesteld naar aanleiding van de

uitkomsten van de pilot. Dit zal tijdig met de centrumgemeente worden besproken.
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