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Onderwerp

Geen zelfstandige regio voor maatschappelijke opvang en beschermd
wonen per 1 januari 2O2O

Uw kenmerk
Ons kenmerk

DJ-495970

Geachte raadsleden,

Op 18 april jl. hebben wij u geinformeerd over de actuele ontwikkelingen met betrekking
tot maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Daarbij is aangegeven dat het
nieuwe objectieve verdeelmodel Wmo niet per 1 januari 2020 zal worden ingevoerd.
Inmiddels is duidelijk dat het verdeelmodel is uitgesteld tot l januari 2021, met de
kanttekening dat het mogelijk ook later dan 2O2t kan worden.
Daarnaast is het niet haalbaar gebleken om vooruitlopend op de invoering van het
nieuwe objectieve verdeelmodel tot afspraken te komen met centrumgemeente Venlo
over doordecentralisatie van middelen, vooruitlopend op de invoering van het nieuwe
verdeelmodel. In deze brief lichten wij de ontwikkelingen toe.

Waarom een nieuw verdeelmodel Wmo?
Doel van het nieuwe objectieve verdeelmodel Wmol is dat elke gemeente zelf middelen
krijgt voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Op grond van de Wmo 2015
is iedere gemeente immers ook zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze taken.
In onze regio ontvangt centrumgemeente Venlo tot nu toe de middelen van het Rijk voor
de hele regio Noord- en Midden-Limburg. Daarom hebben de regiogemeenten de
centrumgemeente gemandateerd om deze taken uit te voeren.
Nieuw verdeelmodel Wmo uitgesteld: moment van invoering onzeker

Het Rijk was voornemens om per 1 januari 2020 het nieuwe objectieve verdeelmodel
Wmo in te voeren. De gemeenten in Midden-Limburg hebben daarom eind 2016 besloten
om vanaf 1 januari 2020 gezamenlijk deze taken op te pakken, los van de regio NoordLimburg. Inmiddels is de situatie gewijzigd, want het verdeelmodel is uitgesteld.
Belangrijkste reden is dat er als gevolg van het wijzigen van de Wet langdurige zorg
(Wlz) een verandering zal optreden in de omvang van de taak beschermd wonen. Een
deel van de cliënten die nu een indicatie Beschermd wonen heeft, kan mogelijk overgaan
naar de Wlz, omdat deze cliënten blijvend op zorg zijn aangewezen. Aangezien niet
bekend is om hoeveel cliënten het gaat (mogelijk 25 tot 40o/o vãn het huidige aantal
cliënten met een beschermd wonen-indicatie), is niet aan te geven voor hoeveel mensen
op 1 januari 2020 nog Wmo-zorg in de vorm van beschermd wonen nodig is. Ook is
onbekend welk deel van het Wmo-budget over gaat van het gemeentefonds naar de Wlz.
Het is met die onzekerheden niet mogelijk om een voorstel te maken voor de verdeling
van de middelen over de afzonderlijke gemeenten. In december 2017 werd het

I Het nieuwe objectieve verdeelmodel Wmo heeft betrekking op maatschappelijke opvang (MO), beschermd
wonen (BW) en begeleiding individueel (BGI).
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verdeelmodel daarom uitgesteld, voor een niet nader bepaalde periode. Inmiddels is
duidelijk dat de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in overleg met de Vereniging Nederlandse
Gemeenten (VNG) ernaar streven om de overgang naar een nieuw verdeelmodel voor
beschermd wonen en maatschappelijke opvang niet alleen te laten samenvallen met de
invoering van de wetswijziging van dc Wlz, maar ook met de herijking van de
r¡ordoelmndallon cn¡iael dnmein Docl iq hpf aantal mômenten wâaroo veranclerinoen
plaatsvinden te beperken.
Concreet betekent dit dat de implementatie van het nieuwe verdeelmodel (inclusief de
middelen voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang in 2O2t zal plaatsvinden.
In het bestuurlijk overleg tussen BZK, VWS en VNG is afgesproken dat als uit nieuwe
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worden ingevoerd. In het najaar staat dit onderwerp daarom opnieuw op de agenda van
het bestuurlijk overleg tussen de beide ministeries en de VNG. Overigens is nog niet
bekend hoe het verdeelmodel er uit zal zien.

Gevolgen voor de regio Midden-Limburg
Naar aanleiding van het besluit van de gemeenten van Midden-Limburg om per l januari
2020 als zelfstandige regio voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen te willen
organiseren, is gestart met de voorbereidingen. Eind 2OI7 is een implementatieplan
vastgesteld door de zeven gemeenten. Echter, in december 2017 werd het verdeelmodel
uitgesteld voor onbepaalde tijd. Daarop is verkend of het mogelijk is om vooruitlopend
op de invoering van het nieuwe verdeelmodel al financiële zelfstandigheid te verwerven.
Uit overleg met de ministeries van BZK en VWS is gebleken dat de regio Midden-Limburg
een zelfstandige regio voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen zou kunnen
worden, met een nieuw aan te wijzen Midden-Limburgse centrumgemeente, die de
middelen voOr de zeven gemeenten zou kunnen ontvangen. Voorwaarde van het
ministerie van Binnenlandse Zaken is wel dat er overeenstemming moet zijn met
centrumgemeente Venlo over de verdeling van de middelen van de huidige regio Noorden Midden-Limburg.
Echter, de centrumgemeente heeft ons d.d.8 mei 2018 laten weten niet met ons in
gesprek te willen gaan over doordecentralisatie van de middelen. Als reden geven zij aan

dat het veel inspanning zou kosten om tot afspraken te komen, om mogelijk slechts één
of twee jaar eerder te komen tot een nieuwe verdeling van middelen. De centrumgemeente wacht de invoering van het nieuwe verdeelmodel af.
Gelet op de kosten die de uitvoering van maatschappelijke opvang en beschermd wonen
met zich meebrengt, is het niet verantwoord om deze taken als Midden-Limburgse
gcmccntcn zclfstandig te gaan uitvoeren zónder dat er extra middelen tegenover staan.

Dit betekent dat het niet mogelijk is om vooruitlopend op de invoering van het objectieve
verdeelmodel een financieel zelfstandige regio voor maatschappelijke opvang en
beschermd wonen te vormen.

Samen werken aan maatschappelijke opvang en beschermd wonen in MiddenLimburg
Bi_i de taken maatschappelijke opvang en beschermd wonen gaat het om zorg aan zeer
kwetsbare mensen. Bovendien is het relatief dure zorg, waarbij uit de analyse van de
trgslhikbãrè gegevens b-lijkt-ãt delegio Midden-[imbnrg cen fors financiecl risico loopt
(zie bijgevoegde notitie'Samen werken aan maatschappelijke opvang en beschermd
wonen in Midden-Limburg').
Wij zullen daarom ambtelijk en bestuurlijk blijven samenwerken met de gemeenten in
Noord-Limburg om grip en sturing te krijgen op de wijze waarop de centrumgemeente de
aan haar gemandateerde taken uitvoert. Daarbij willen we de komende jaren - meer nog
dan voorheen - binnen ons eigen werkgebied zelf invloed uitoefenen op het beleid en de
uitvoering van deze taken. Dit betekent dat we inzetten op:
- het gezamenlijk opstellen van een regionale monitor maatschappelijke opvang en
beschermd wonen waarmee sturingsinformatie wordt verkregen;
- het gezamenlijk opstellen van een regionale begroting 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;
een actieve rol in het inkoopproces en het accountmanagement van
gecontracteerde aan bieders;
samen beleid maken, met de'Regiovisie Bijzondere Doelgroepen 2OI7-2020'als
uitgangspunt, waarbij we vooral sturen op het behalen beleidsinhoudelijke
doelen:

o

o
o
o
o
o

investeren in preventie (huisuitzettingen voorkomen, inzetten op
schulddienstverlening, OGGZ-preventie, bemoeizorg);
investeren in terugvalpreventie (duurzame uitstroom);
differentiatie in het aanbod maatschappelijke opvang en beschermd
wonen nastreven (compleet aanbod in Midden-Limburg en spreiding van
het aanbod over de gemeenten);
flexibel op- en afschalen mogelijk maken;
integrale toegang maatschappelijke opvang realiseren;
investeren in acceptatie in de wijk.

Vragen?
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Saskia Doek van de
afdeling OCSW. Zij is op werkdagen - met uitzondering van woensdag - bereikbaar via
(0495) 575 487 of per e-mail: s.doek@weert.nl.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders,

G. Brinkman
secretaris
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Notitie'Samen werken
Midden-Limburg'

maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Samen werken aan maatschappelijke opvang en beschermd wonen in

Midden-Limburg
1". Aanleiding project '2020': nieuw verdeelmodel Wmo
Het Rijk was voornemens om per 1 januari 2O2O een nieuw verdeelmodel voor maatschappelijke
opvang en beschermd wonen in te voeren. Doel van dit níeuwe objectieve verdeelmodel is dat elke
gemeente zelf middelen krijgt voor de uitvoering van deze taken op basis van objectieve maatstaven.
Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 is iedere gemeente immers ook
zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze taken. De gemeenten in Midden-Limburg hebben
daarom eind 2016 besloten om vanaf l januari 2O2O gezamenlijk deze taken op te pakken, om zo de
ondersteuning aan deze kwetsbare inwoners beter te kunnen organiseren (betere aansluiting met
het lokale veld) en meer sturing en grip te krijgen op de uitvoering van deze taken.
Eind december 2017 werd bekend dat de invoering van het nieuwe verdeelmodel werd uitgesteld

tot

wellicht 2023. lnmiddels (berichtgeving VNG website d.d.31 mei 2018) is duidelijk dat de invoering
van het nieuwe verdeelmodel is uitgesteld totdat de gevolgen (omvang doelgroep, omvang uitname
gemeentefonds) van de voorgenomen wijzigingen in de openstelling van de Wet langdurige zorg
(Wlz) duidelijk(er) zijn. Dit betekent dat het nieuwe objectieve verdeelmodel wordt gekoppeld aan de
wijziging van de Wlz. Daarnaast wordt per L januari 2O2t een nieuwe integrale verdeling van de
middelen voor het sociaal domein beoogd. De ministeries van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK)en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben in het bestuurlijk
overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNC) afgesproken dat het nieuwe
verdeelmodelvoor maatschappelijke opvang en beschermd wonen met deze wijziging wordt
meegenomen, tenzij uit nieuwe informatie blijkt dat dit onverantwoord is. Genoemde partijen
bespreken dit verder in het najaar van 2018. Het is dus nog niet duidelijk wanneer de middelen voor
maatschappelijke opvang en beschermd wonen naar de individuele gemeenten gaan. ln elk geval niet
per 1 januari 2020.
Dit uitstel heeft gevolgen voor het project'Maatschappelijke opvang en beschermd wonen MiddenLimburg 2O2O' . Gelet op de uitdrukkelijke wens van de colleges van Midden-Limburg om meer grip en
sturing te krijgen op deze thema's, heeft het kernteam onderzocht op welke wijze financiële
zelfstandigheid vooruitlopend op de invoering van het nieuwe verdeelmodel toch mogelijk zou zijn.
Daarmee zou het implementatieplan dat door de colleges is vastgesteld, toch per die datum kunnen
worden uitgevoerd.
ln deze notitie doen wij verslag van dat onderzoek en geven we een advies voor het vervolg.

2,

Zelfstandige regio maatschappelijke opvang en beschermd wonen worden?

Na overleg eind 2017 met de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS, inhoud) en
Binnenlandse Zaken (BZK, financiën) is gebleken dat de regio Midden-Limburg vooruitlopend op de

invoering van het nieuwe objectieve verdeelmodel Wmo een zelfstandige regio voor
maatschappelijke opvang en beschermd wonen zou kunnen worden. Er zou dan een nieuwe MiddenLimburgse centrumgemeente moeten worden aangewezen, die dan van het Rijk per l januari 2020
de middelen voor de nieuwe regio zou kunnen ontvangen. Als voorwaarde heeft BZK daarbij gesteld
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dat er overeenstemming moet zijn tussen de Midden-Limburgse gemeenten en centrumgemeente
Venlo over de verdeling van de middelen.
De keuze om vooruit

te lopen op de invoering van het nieuwe verdeelmodel vergt een nieuw besluit

van de Midden,Limburgse gemeenten. De uitgangssituatie is immers veranderd: het is geen gegeven
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worden verdeeld, maar een ketlze.
Om die keuze te kunnen maken, moet er zicht zijn op de financiële risico's die samenhangen met
deze taken. Welke kosten z¡jn met de uitvoering van deze taken gemoeid? En welke inkomsten staan
daartegenover? Hoeveel cliënten stromen in en uit? Daarom is prioriteit gegeven aan de financiëie
analyse.

3.

Financiële analyse beschermd wonen en maatschappelijke opvang
Centrumgemeente Venlo ontvangt nu de middelen voor maatschappelijke opvang en beschermd
wonen voor de regio Noord- en Midden-Limburg. ln de brief van het ministerie van BZK van
19 februari jl. geeft het min¡sterie aan dat voor het onderde el beschermd wonen een verzoek tot
decentralisatie van de middelen gepaard dient te gaan met een voorgestelde verdeelsleutel van het
totaal beschikbare budget vanaf 2020 voor de regio Noord- en Midden-Limburg. Dit vanwege het feit
dat het voor het ministerie niet mogelijk is om een uitsplitsing van middelen tussen de twee regio's

te maken.
Voor wat betreft de middelen voor mootschoppelijke opvqng heeft het ministerie aangegeven dat er
geen verdeelvoorstel nodig is, omdat de gewijzigde regio-indeling door BZK kan worden verwerkt in

het huidige objectieve verdeelmodel.
Gezien het bovenstaande is prioriteit gegeven aan het verkrijgen van inzicht in de baten en lasten

voor het onderdeel beschermd wonen.
Ten aanzien van de lasten is eind oktober 2017 een uitvraag gedaan bij de centrumgemeente.

Uiteindelijk is de gevraagde informatie ontvangen op 19 maart 2018. Deze informatie is vervolgens
geanalyseerd. Op basis van cleze analyse kan worden geconcludeerd dat:

-+

we alleen beschikken over cijfers over de jaren 201-6 en20L7. Over het jaar 2015 kan Venlo geen
betrouwbare gegevens verstrekken;

-+ het totale bedrag aan verplichtingen

-+
-+
-+

in2Ot7 círca € 24 miljoen bedroeg en het gerealiseerde
bedrag circa € L9 miljoen euro. Het risico betreft derhalve € 5 miljoen voor de zeven gemeenten
gezamenlijk. Dit risico is voor ongeveer € 1,5 miljoen toe te schrijven aan cliënten met een CIZr--t^t-^.^
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de verhouding tussen PGB en ZIN gemiddeld genomen tO% - 90% is, maar voor enkele
gemeenten ligt die verhouding op 40%-6O%. Dit is een risico omdat de PGB's buiten de ínkoop
blijven en daarmee een extra financieel risico vormen;
één aanbieder verantwoordelijk is voor circa OYovan de totale verplichtingen;
de kosten voor beschermd wonen ongelijk verdeeld zijn over de gemeenten: de cliëntstroom
volgt het aanbod en aanbieders zitten niet evenredig verspreid over de Semeenten, maar
geconcentreerd in enkele gebieden.
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Gelet op het grote financiële risíco in relatie tot de lasten, vraagt deze eerste analyse om een nadere
verdieping van de informatie. Bovendien is ook een analyse ten aanzien van de baten gewenst,
aangezien nu niet bekend is hoeveel van de huidige middelen voor de regio Midden-Limburg
bestemd zouden zijn. Zonder beeld van de baten, kan geen uitspraak worden gedaan over het

financiële risico dat de nieuwe regio Midden-Limburg loopt voor deze taak.
Daarom is op 3 april 2018 door wethouder Sterk (gemeente Weert) uit naam van de MiddenLimburgse gemeenten een brief verzonden aan de centrumgemeente met het verzoek om hierover
het gesprek aan te gaan.
De centrumgemeente heeft vervolgens in een brief d.d. 8 mei 20L8 aangegeven dat zij geen gehoor
zal geven aan het verzoek

om met de regio Midden-Limburg in gesprek te gaan om te komen tot een
mogelijk nieuw te vormen centrumregio voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Dit
zou betekenen dat de Midden-Limburgse gemeenten de kosten voor maatschappelijke opvang en
beschermd wonen zelf zouden moeten gaan dragen, terwijl daar geen inkomsten tegenover staan.

4.

"Go

/ no go"- beslissing

Er is geen afspraak met centrumgemeente Venlo over de verdeling van middelen. Op

termijn,

mogelijk per L januari 2021, wordt het nieuwe objectieve verdeelmodel Wmo ingevoerd en krijgt
elke individuele gemeente zelf middelen voor deze taken. Dit betekent dat we vanaf dat moment wel
los van de centrumgemeente de taken maatschappelijke opvang en beschermd wonen kunnen gaan
uitvoeren. Op dit moment zijn de financiële risico's te groot: het is niet verantwoord om deze taken
voor eigen rekening te gaan uitvoeren, zonder dat daar extra middelen voor beschikbaar zijn.
Daarom adviseren we de colleges van Midden-Limburg om niet meer te streven naar een financieel
zelfstandige regio Midden-Limburg voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen
vooruitlopend op de invoering van het objectieve verdeelmodel. Zoals eerder aangegeven is nog
onduidelijk wanneer het nieuwe verdeelmodel wél in gaat. Mogelijk gaat het slechts om één jaar
uitstel, maar dat staat nog niet vast.

5.

Hoe verder?
Voorgesteld wordt om het project ter voorbereiding van het zelf als regio Midden-Limburg uitvoeren
van maatschappelijke opvang en beschermd wonen per 1januari2020 te beëindigen. Gelet op het
feit dat de invoering van het nieuwe verdeelmodel mogelijk slechts één jaar wordt uitgesteld, blijft
afstemming over deze taken op Midden-Limburgse schaal wel wenselijk.
De centrumgemeente voert de taken maatschappelijke opvang en beschermd wonen in mandaat uit
voor de regiogemeenten. Uit de financiële analyse van de uitgaven voor beschermd wonen blijkt dat
de uitgaven ongelijk verdeeld zijn over de Midden-Limburgse gemeenten en dat er forse risico's zijn.
Het is dus van belang om de komende jaren te (blijven) investeren in het beperken van de risico's.

Gelet op de tekorten voor beschermd wonen in 20L6 en 2OL7 heeft de centrumgemeente voor 2018
de inkoop beschermd wonen anders ingericht. Dat heeft gevolgen voor cliënten en aanbieders. Het is
belangrijk om als regiogemeenten van Midden-Limburg actief mee te denken en invloed uit te
oefenen op de wijze waarop de centrumgemeente de taken uitvoert. Niet alleen vanuit financieel
oogpunt, maar ook om het maatschappelijk rendement te verbeteren en een betere afstemming te
realiseren met de lokale voorzieningen.
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Het beleidskader voor de aanpak van maatschappelíjke opvang en beschermd wonen is de
'Regiovisie bijzondere doelgroepen Noord- en Midden-Limburg'. Daarin, en ook in de lokale Wmobeleidsplannen, zijn de doelen gesteld die we voor deze taken nastreven. ln het implementatieplan
'Maatschappelijke opvang en beschermd wonen Midden-Limburg 2020' is aangegeven in welke
richting onderdelen van de aanpak zich zouden kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld: een meer lokale
toegang tot beschermd wonen en meer differentiatie in het aanbod voor maatschappelijke opvang

met een betere spreiding.
ln afwachting van het nieuwe verdeelmodel Wmo ligt het voor de hand om via de huidige
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regiogemeenten. Het huidige mandaat loopt tot 31 decembe r 2OI9 en moet dus worden verlengd.
Binnen die samenwerking richten we het vizier op het realiseren van de inhoudelijke doelstellingen,
zoals ook benoemd in het implementaticplan 'Maatschappelijke opvang en beschermd wonen
Midden-Limburg2O2O' en op het beperken van de financiële risico's'
Het is dus van belang om grip en sturing te krijgen op de wijze waarop de centrumgemeente de aan
haar gemandateerde taken uitvoert. Daarbij willen we de komende jaren - meer nog dan voorheen binnen ons eigen werkgebied zelf invloed uitoefenen op het beleid en de uitvoering van deze taken.

Dit betekent dat we inzetten oP:

-

het gezamenlijk opstellen van een regionale monitor maatschappelijke opvang en beschermd
wonen waarmee sturingsinformatie wordt verkregen;
het gezamenlijk opstellen van een regionale begroting 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;
een actieve rol in het inkoopproces en het accountmanagement van gecontracteerde
aanbieders;

-

samen beleid maken met de'Regiovisie bijzondere doelgroepen Noord- en Midden-Limburg'
als uitgangspunt, waarbij we vooral sturen op het behalen van de beleidsinhoudelijke doelen
zoals geformuleerd in ons implementatieplan:

o

investeren in preventie (huisuitzettingen voorkomen, schulddienstverlening, OGGZpreventie, bemoeizorg);

o
o

investeren in nazorg;
differentiatie in het aanbod maatschappelijke opvang en beschermd wonen
nastreven (passend en volledig aanbod in Midden-Limburg en spreiding van het
aanbod over de gemeenten);
flexibel op- en afschalen mogelijk maken;

o
o
o

integrale toegang maatschappelijke opvang realiseren;
investeren in acceptatie in de wijk.

Deels zijn-dit lokale takentdie door de lokale Wmo-beleidsmedewerkers-kunnen.worden=opgepakt-

Van de centrumgemeente vragen we dat zij actief meewerkt aan inhoudelijke verbeteringen in de
keten. Uitgangspunt blijft 'lokaal wat kan, regionaal wat moet': daar waar het logischer is om
bepaalde afspraken op lokaal of op Midden-Limburgs niveau te maken, zullen we dat doen.
Qua samenwerking stellen we de volgende structuur voor:
Regio Noord- en Midden-Limburg
Werkgroep Beschermd wonen (BW)
(inkoop, accountmanagement,
monitoring, toegang)

Regio Midden-Limburg
Werkgroep huisvesting
kwetsbare doelgroepen
Midden-Limburg
t9l
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Lokaal

Preventief beleid
(voorkomen h u isuitzetting,
schu lddienstverleni ng,

Werkgroep Maatschappelijke
opvang (MO)
(inkoop, accountmanagement,
monitoring, toegang)
Werkgroep OGGZ-preventie en
bemoeizorg
(inkoop, accountmanagement,
monitoring)
Werkgroep monitoring
(tijdelijke werkgroep: samen
regionale monitor NML voor MOBW
ontwikkelen en inrichten)
Werkgroep juridisch (voorbereiden
besluitvorming t.b.v. mandatering)

Werkgroep 1"
opvang/integrale toegang
Maatschappelijke opvang
Werkgroep differentiatie en
spreiding MOBW
(transformatie van het
aanbod MO en BW)

lokale zorgstructuur)
Acceptatie in de wijk
(de-stigmatisering,
toegankelijkheid van
voorzieningen)
Terugva lpreventie
(duurzame uitstroom)

Afstemmingsoverleg
beleídsadviseurs Wmo
(coördi natie voortgang
gestelde doelen MOBW)
Afstemmingsoverleg Wmoteamleiders -ZVH
Ketenregie MOBW-ML

-

N.B.: Deze structuur is ambtelijk al besproken in de voorbereiding op de volgende bijeenkomst van
de BC Wmo (het bestuurlijk overleg met de regio Noord- en Midden-Limburg over de aan de
centrumgemeente gemandateerde taken) en zal via dat overleg worden vastgelegd.

lnvoering nieuw verdeelmodel
Binnen de huidige samenwerking met de regio Noord- en Midden-Limburg zetten we dus in op het
verkrijgen van een betere informatiepositie en zetten we verdere stappen in de

transformatieopgave, zodat we op het moment dat het nieuwe verdeelmodelwordt ingevoerd, een
goede doorstart kunnen maken ten aanzien van het zelfstandig organiseren van deze taken.
Geadviseerd wordt om uiterlijk in het tweede kwartaalvan het jaarX-2 te starten met de
voorbereidingen voor het zelfstandig (los van de centrumgemeente) inkopen van voorzieningen voor
maatschappelijke opvang en beschermd wonen en het inrichten van de toegang. Het eerder

opgestelde'lmplementatieplan Maatschappelijke opvang en beschermd wonen 2020 MiddenLimburg' kan daarbij worden gebruikt als leidraad.

aaa

5

