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Maatschappelijke opvang 2018 en subsidie Zelfregiecentrum 2018

Voorstel
1. De subsidie aan het Zelfregiecentrum voor de uitvoering van de flexibele

maatschappelijke opvang 2018 vast te stellen op € 320.287,- en de subsidie voor
open inloop en activerende dagbesteding 2018 vast te stellen op € 150.000,-,
conform bijgevoegde beschikking ;

2. De totale kosten voor maatschappelijke opvang in 2018 vast te stellen op
€ 446.924,-;

3. Het overschot 2018, te weten €32.067,-, terug te betalen aan de
centru mgemeente Venlo.

Inleiding

In de regio Noord- en Midden-Limburg ontvangt centrumgemeente Venlo van het rijk de
middelen voor de maatschappelijke opvang (opvang van dak- en thuislozen). Met de
centrumgemeente is afgesproken dat de gemeente Weert zelfstandig de flexibele
maatschappelijke opvang in Weert uitvoert. De gemeente Weert zorgt voor de aansturing
op lokaal niveau en vraagt jaarlijks de middelen voor de opvang aan bij de
centrumgemeente.

De flexibele maatschappelijke opvang wordt in Weert uitgevoerd door een zestal partners,
te weten Zelfregiecentrum, Moveoo, MET ggz, Vincent van Gogh Instituut, Buro Andersom
(medio 2018 aangesloten) en Wonen Limburg. Jaarlijks stelt de gemeente Weert het
afsprakenkader vast voor de flexibele maatschappelijke opvang. Onderdeel van het
afsprakenkader is de begroting. De kosten voor de flexibele maatschappelijke opvang
bestaan uit kosten die het Zelfregiecentrum maakt voor het aanmeldcentrum, de
dagopvang van daklozen, de inzet van ervaringsdeskundigen en het bemannen van de
bereikbaarheidsdienst tijdens de nacht. Daarnaast zijn er kosten voor de intake door de
samenwerkende partners, zijn er kosten voor de trajectbegeleiding en zijn er overige
kosten (onder andere voor het calamiteitenbed). Moveoo factureert deze kosten namens
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de samenwerkende partners aan de gemeente Weert op basis van het afsprakenkader. De
gemeente Weert rekent af met de centrumgemeente.

Beoogd effect/doel

Met dit voorstel stelt u de kosten vast voor de flexibele maatschappelijke opvang in 2018,
zoclat kan worden afgerekend met de centrumgemeente. Daarnaast worden de subsidies,
vastgesteld, die voor 2018 aan het Zelfregiecentrum zijn verleend.

Argumenten

1. Het Zelfregiecentrum heeft voldaan aan de afspraken over de uitvoering van de
fl exi be Ie m aatscha p pe I ij ke o pva ng.

Op basis van het Afsprakenkader 2018 (bijlage 1) is aan het Zelfregiecentrum €320.287,-
subsidie verleend. Het Zelfregiecentrum heeft, in samenwerking met de andere partners,
in 2018 de activiteiten uitgevoerd. Ten behoeve van de subsidievaststelling is het
jaarverslag'Waarden en Baten ZRC Weert' (bijlage 2a) en de jaarrekening 2018 van
Zelfregie BV bij dit voorstel gevoegd (bijlage 2b). Uit de stukken blijkt dat het
Zelfregiecentrum heeft voldaan aan de gestelde verplichtingen. De subsidie 2018 kan dus
worden vastgesteld op € 320.287,-, conform bijgevoegde beschikking (bijlage 3).

2. Het Zelfregiecentrum heeft voldaan aan de subsidieverplichtingen voor de activiteiten
'open inloop' en'activerende dagbesteding'.

Naast de subsidie voor de uitvoering van de flexibele maatschappelijke opvang ontvangt
het Zelfregiecentrum ook een subsidie voor open inloop en activerende dagbesteding. Het
centrum is 365 dagen per jaar geopend en biedt daarmee een vaste steunplek voor
kwetsbare inwoners. In het jaarverslag 'Waarden en baten ZRC Weert' leest u meer over
de betekenis die het Zelfregiecentrum heeft voor haar bezoekers en breder voor de
maatschappij, bijvoorbeeld via het fietsenproject dat in samenwerking met de Stichting
Leergeld is opgezet voor klnderen uit gezinnen die geen geld hebben om een fiets aan te
schaffen. Ten behoeve van de subsidievaststelling is het jaarverslag 'Waarden en Baten
ZRC Weert' (bijlage 2a) en de jaarrekening 2018 van Zelfregie BV bij dit voorstel gevoegd
(bijlage 2b). Uit de stukken blijkt dat het Zelfregiecentrum heeft voldaan aan de gestelde
verplichtingen. De subsidie 2018 kan dus worden vastgesteld op € 150.000,-, conform
bijgevoegde beschikking (bijlage 3).

3. De samenwerkende partners hebben in 2018 uitvoering gegeven aan het
afsprakenkader. Medio 2018 is de pilot gezinsopvang gestart.

De samenwerkende partners hebben in 2018 de flexibele maatschappelijke opvang in
Weert uitgevoerd conform de gemaakte afspraken. Met enige regelmaat is overleg
gevoerd met de gemeente Weert. Op uitvoeringsniveau is de gemeente rechtstreeks
betrokken bij de maatschappelijke opvang, via de werkgroep Wonen. De regionale
ketenregisseur'maatschappelijke opvang en beschermd wonen' is voorzitter van de
werkgroep en ook een regisseur Wmo en een regrsseur Partrcrpatie nemen deel. Dit zorgt
voor korte l¡jntjes tussen partners en gemeente en maakt maatwerk in de opvang
mogelijk.
Uit het overzicht van de cliënten maatschappelijke opvang blijkt dat de bezettingsgraad
van zowel de bedden voor de nacht als de trajectbedden hoog is, respectievelijkT2o/o en
86% (bijlage 4). De verblijfsduur werd in 2019 nog niet afzonderlijk geregistreerd. Ook
wordt als reden voor aanmelding nog te vaak de algemene categorie'dakloos'gekozen. In
2019 is een verbeterslag gemaakt ten aanzien van de registratie van gegevens, zodat
trends en ontwikkelingen beter zichtbaar gemaakt kunnen worden.
Medio 2018 is de pilot gezinsopvang van start gegaan: gezinnen, alleenstaande ouders
met kinderen en jonge zwangere vrouwen kunnen nu in Weert kortdurend worden
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opgevangen in een gezinshuis (in plaats van eerder bij de centrale opvang van Moveoo in
Roermond). Zij worden ondersteund bij het herinrichten van hun leven. Focus ligt met
name op de leefgebieden financiën, passende huisvesting, werk of scholing, het vergroten
van de zelfredzaamheid en participatie. Daarnaast is waar nodig extra aandacht voor de
opvoeding. De eerder genoemde paftners díe samen de opvang in Weert uitvoeren,
zoeken voor de gezinsopvang samenwerking met onder andere Veilig Thuis, Bureau
Jeugdzorg, AMW en CJG. De eerste resultaten zijn ronduit positief. Evaluatie volgt medio
2019. De centrumgemeente heeft op aanvraag van de gemeente Weert middelen
beschikbaar gesteld voor deze pilot als onderdeel van de kosten voor de flexibele
maatschappelijke opvang 2018 (zie verder DJ-500476).

4. Er is voor het jaar 2018 een overschot van € 32.067,-. D¡t moet worden terugbetaald
aan centrumgemeente Venlo.

Een deel van de kosten voor flexibele maatschappelijke opvang wordt in de vorm van
subsidie beschikbaar gesteld aan het Zelfregiecentrum (zie onder punt 1). Penvoerder
Moveoo heeft op basis van het afsprakenkader 2018 de daadwerkelijke kosten voor intake
en trajectbegeleíding per kwartaal gefactureerd. Medio 2018 is Buro Andersom
aangesloten bij de flexibele maatschappelijke opvang. De facturen van deze organisatie
zijn in 2018 nog afzonderlijk gefactureerd, maar zullen vanaf 2019 onderdeel zijn van de
totaalfactu ren trajectbegeleid i ng.
Samen met de overige kosten komen de totale kosten voor de flexibele maatschappelijke
opvang in 2018 uit op € 446.924,-. De centrumgemeente heeft € 476.491beschikbaar
gesteld op basis van de raming in het Afsprakenkader 2018. Het resultaat van de
maatschappelijke opvang 2018 is dus C29.567,- (overschot). Zie het bijgevoegde
overzicht (bijlage 5).
Naast de middelen voor de flexibele maatschappelijke opvang heeft de centrumgemeente
ook een bedrag van € 2.500,- beschikbaar gesteld aan de gemeente Weert voor de
uitvoering van de kouderegeling voor het najaarvan 2018. Dat is een aparte afspraak, op
basis van een regionaal kader. De middelen 'najaar 2018'zijn niet ingezet en moeten dus
ook worden terugbetaald aan de centrumgemeente. In totaal komt het terug te betalen
bedrag daardoor op € 32.067,- (zie bijlage 5).

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen

Met het aan de gemeente Venlo terug te betalen bedrag van € 32.067 is in de
jaarrekening 2018 rekening gehouden. Dit voorstel heeft voor de gemeente Weert in 2019
dus geen financiële gevolgen.

Duurzaamheid

De flexibele maatschappelijke opvang Weert is kleinschalig, stelt de mens en zijn
mogelijkheden centraal en is een mooi voorbeeld van de transformatie van het sociaal
domein, zowel op individueel niveau (rendement voor de daklozen) als op het niveau van
samenwerking tussen partners (gebruik maken van elkaars expertise, elkaar versterken)

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing
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Communicatie/ partici patie

De centrumgemeente wordt geinformeerd door middel van bijgevoegde brief (bijlage 6)
De samenwerkende partners ontvangen een afschrift van deze brief.

Overleg gevoerd met

Intern: M. Rosbergen (juridisch beleidsadviseur), P. Vos (financieel beleidsadviseur)

Extern: n.v.t.

Bijlagen:

1. Afsprakenkader Flexibele maatschappelijke opvang 2018;
2. Jaarstukken Zelfregiecentrum 2018;
3. Concept-beschikking vaststelling subsidie Zelfregiecentrum 20 18;
4. Overzicht van de cliënten maatschappelijke opvang 2018;
5. Overzicht financieel resultaat flexibele maatschappelijke opvang 2018;
6. Concept-brief centrumgemeente Venlo afrekening maatschappelijke opvang 2018.
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