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Geacht college,

U heeft ons op 8 mei 2018 een brief gestuurd met daarin uw standpunt over het al dan
niet doordecentraliseren van middelen, ten behoeve van de nieuw te vormen regio voor
maatschappelijke opvang en beschermd wonen Midden-Limburg. In deze brief leest u onze
reactie op uw standpunt.

Wij betreuren uw weigering om met ons in gesprek te gaan over de doordecentralisatie
van middelen voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Effectief betekent dit
dat de gemeenten van Midden-Limburg zich genoodzaakt zien om af te zien van het
streven naar financiële onafhankelijkheid vooruitlopend op de invoering van het nieuwe
objectieve verdeelmodel. Jammer genoeg blijft de invoeringsdatum tot op heden onzeker

De afgelopen maanden hebben wij op eigen kracht een beter inzicht verworven in de
omvang van genoemde taken en de financiële risico's die daarmee gepaard gaan.
Gelet op het feit dat wij op termijn wél zelf financieel verantwoordelijk worden voor deze
taken, willen wij de komende periode inzetten op het realiseren van de inhoudelijke
doelstellingen en het beperken van de financiële risico's, samen met de gemeenten in de
regio Noord- en Midden-Limburg, via de huidige werkwijze (mandatering
centrumgemeente). In uw brief lezen we dat u hiertoe ook bereid bent en dat u wil
inzetten op het realiseren van de doelen die we ons gezamenlijk gesteld hebben in de
' Reg iovi sie Bijzonde re Doelg roepen 20 L7 -2020' .

Vanuit de regio Midden-Limburg willen we een aantal concrete zaken benoemen, die wij de
komende tijd samen met u zullen oppakken. Ons voorstel is om:

- gezamenlijk een regionale monitor maatschappelijke opvang en beschermd wonen
op te stellen waarmee sturingsinformatie wordt verkregen;

- gezamenlijk een regionale begroting op te stellen met voldoende diepgang/details,
passend bij het feit dat de centrumgemeente deze taken in mandaat uitvoert en
zich dus dient te verantwoorden aan de regiogemeenten, zowel voor- als achteraf;

- vanuit de regiogemeenten een actieve rol te hebben in het inkoopproces en het
accountmanagement van gecontracteerde aanbieders;

- samen beleid te maken met de Regiovisie Bijzondere Doelgroepen als
uitgangspunt, waarbij we vooral sturen op het behalen van beleidsinhoudelijke
doelen als geformuleerd in het'Implementatieplan maatschappelijke opvang en
beschermd wonen Midden-Limburg 2O2O' :

o investeren in preventie (huisuitzettingen voorkomen, OGGZ-preventie,
bemoeizorg, schulddienstverlening) ;

o investeren in nazorg (terugvalpreventie);
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o differentiatie in het aanbod maatschappelijke opvang en beschermd wonen
nastreven (compleet aanbod in Midden-Limburg en spreiding van het
aanbod over de zeven gemeenten);

o flexibel op- en afschalen mogelijk maken;
o integrale toegang maatschappelijke opvang realiseren;
o investeren in acceptatie in de wijk.

Deels zijn dit lokale taken.. die door de lokale Wmo-beleidsmedewcrkcrs zullcn wordcn
opgepakt. Deels zijn het taken die vragen om afstemming op Midden-Limburgse dan wel
Noord- en Midden-Limburgse schaal. Van de centrumgemeente vragen we dat er actief
wordt meegewerkt aan inhoudelijke verbeteringen in de keten.

Qua samenwerking stellen wij de volgende structuur voor:

Deze structuur is ambtelijk al besproken in de voorbereiding op de volgende bijeenkomst
van de BC Wmo en zal daar ook op de agenda komen.

Daarnaast vlnden wij het jamrner dal" u niel I¡ereid berrt onr orrs tegemoet te komen voor
wat betreft het beschikbaar stellen van de transitiegelden. Op verzoek van het Rijk hebben
wij als nieuw te vormen regio in 2Ot7 en 2018 een extra inspanning verricht. Wij, maar
ook de Noord-Limburgse gemeenten, hebben u in de BC Wmo verzocht om een
tegemoetkoming voor een deel van deze kosten. Alle aanwezige bestuurders vonden dat
een redelijk verzoek, dat binnen de regionale begroting 2018 kon worden opgevangen. Uw
besluit is derhalve niet in overeenstemming met hetgeen in de BC Wmo besproken is.

\Âlii z¡rllan do minictariêc \rân A7K en \/WÇ en de VNG een afcchrift doen toekomen van
deze brief.

Met vriendelijke groet,
Namens de colleges van Midden-Limburg

Paul Sterk
wethouder Gemeente Weert
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