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Onderwerp

Besluit Maatschappelijke opvang en beschermd wonen 2018 Weert.

Voorstel

Het bijgevoegde Besluit Beschermd wonen en opvang 2018 Weert met terugwerkende
kracht vanaf 1 januari 2018 vaststellen.

Inleiding

Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is elke gemeente
verantwoordelijk voor het bieden van opvang en beschermd wonen aan burgers die deze
zorg (tijdelijk) nodig hebben. De gemeente Weert heeft de uitvoering van deze taken
gemandateerd aan centrumgemeente Venlo, die hiervoor van het rijk middelen ontvangt.
Om tot een zoveel mogelijk uniforme uitvoering van taken in de regio Noord- en Midden-
Limburg te komen, zijn regionale afspraken gemaakt. Medio mei 2018 heeft de
centrumgemeente de definitieve informatie aangeleverd, met daarin de regionale
afgestemde afspraken vanaf l januari 2018. Deze regionale afspraken dienen (alsnog) in
de lokale regelgeving te worden vastgelegd.
Een deel van de afspraken is - met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018 - door de
raad vastgelegd in de Verordening Maatschappelijke ondersteuning. De raad heeft
daarvoor op 26 september 2018 een Wijzigingsverordening vastgesteld en hiermee uw
college de bevoegdheid gegeven om voor opvang en beschermd wonen nadere regels te
stellen. Dit gebeurt middels vaststelling van voorliggend concept-besluit, dat het eerdere
besluit uit 2Ot7 vervangt.

Beoogd effect/doel

Met dit besluit stelt uw college het Besluit Beschermd wonen en opvang 2018 Weert vast.
Hierdoor wordt een zoveel mogelijk uniforme regionale uitvoering van de taken opvang en
beschermd wonen mogelijk.
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Argumenten

Het vaststellen van het Besluit Beschermd wonen en opvang 2018 Weert is een
collegebevoegdheid .

Nu de raad de Verordening Maatschappelijke ondersteuning Weert 2018 heeft gewijzigd, is
het college bevoegd om nadere regels voor beschermd wonen en opvang te stellen. In
bijgevoegd concept-besluit zijn deze nadere regels opgesteld. De nadere regels zijn
regionaal afgestemd, zodat de uitvoering van de taken opvang en beschermd wonen
zoveel mogelijk uniform kan gebeuren.

Kanttekeningen en risico's

Het proces om te komen tot regionale afspraken en hoe deze geformuleerd worden, heeft
te lang geduurd.
Medio mei 2018 heeft de centrumgemeente de definitieve regionaal afgestemde afspraken
voor 2018 aangeleverd. Het was daarom pas in september mogelijk om de verordening te
wijzigen, metterugwerkende kracht per l januari 2018. Na wijziging van de verordening
was het college pas bevoegd om bijgevoegd concept-besluit vast te stellen.
Terugwerkende kracht is nodig omdat de cerrtrurrrgerrreenle de vasl Le s[ellen regelgevitrg
al vanaf januari 2018 feitelijk toepast. De vaststelling met terugwerkende kracht heeft
geen nadelige gevolgen voor de burgers van Weert.

Om ervoor te zorgen dat de definitieve informatie over de regionaal afgestemde afspraken
toekomstig tijdig beschikbaar komt, is er een regionale werkgroep'juridisch'ingericht.
Opdracht voor deze werkgroep is om tijdig wijzigingen in de lokale regelgeving voor te
bereiden. Dit past bij de eerder aangekondigde intensivering van de samenwerking tussen
de regiogemeenten en centrumgemeente Venlo.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Het vaststellen van het Besluit Beschermd wonen en opvang 2018 Weeft heeft geen
financiële gevolgen voor de gemeente Weert. De centrumgemeente voert de taken opvang
en beschermd wonen uit binnen het daarvoor door het rijk beschikbaar gestelde budget.
De centrumgemeente is daarmee ook verantwoordelijk voor eventuele overschotten of
tekorten. De centrumgemeente heeft deze afspraken ook schriftelijk bevestigd.

Uitvoering/evaluatie

Nadat het college het besluit heeft vastgesteld, wordt het op de gebruikelijke wijze
gepubliceerd.

Com m u n icatie/ partici patie

Het Wmo-platform is op 18 juni 2018 op hoofdlijnen geïnformeerd over de voorgestelde
wijzigingen. Het concept-besluit Beschermd wonen en opvang 2018 Weert is begin juli
2018 toegestuurd en het platform heeft laten weten hiermee in te kunnen stemmen.
De centrumgemeente wordt op de hoogte gesteld door middel van bijgevoegde brief.

Overleg gevoerd met

Intern: M. Rosbergen (juridisch beleidsadviseur OCSW), L. Vriens (beleidsadviseur Wmo)
Extern: deelnemers ambtelijk overleg regionale samenwerking maatschappelijke opvang
en beschermd wonen.
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