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Onderwerp
Beschermd wonen en opvang 2O2O-2O2I.

Voorstel
Besluiten om:

1. het convenant'Beschermd wonen en Opvang Noord- en Midden-Limburg 2020-
2O2L'aan te gaan;

2. de daarbij behorende verwerkersovereenkomst'Uitvoering Convenant Beschermd
wonen en Opvang Noord- en Midden-Limburg 2O2O-2O2L'aan te gaan;

3. aan de centrumgemeente Venlo mandaat, volmacht en machtiging te verlenen,
conform bijgevoegd concept-besluit'Mandaat, volmacht en machtiging Beschermd
wonen en Opvang Noord- en Midden-Limburg 2O2O-2O2L'i

4. het'Besluit beschermd wonen en opvang' vast te stellen;
5. het huidige'Besluit Beschermd wonen en opvang Weert 2018' in te trekken,

conform het bepaalde in het nieuwe besluit.

Inleiding
Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is elke gemeente
verantwoordelijk voor het bieden van beschermd wonen en opvang aan burgers die deze
zorg (tijdelijk) nodig hebben. De gemeente Venlo ontvangt van het rijk middelen voor
beschermd wonen en opvang voor de regio Noord- en Midden-Limburg. De gemeenten in
Noord- en Midden-Limburg werken daarom samen en hebben de uitvoering van de taken
beschermd wonen en opvang gemandateerd aan de gemeente Venlo. Dit mandaat loopt
tot en met 31-12-2019. In 2020 en 2021 werkt de regio Noord- en Midden-Limburg nog
samen aan de taken beschermd wonen en opvang. Vanaf L-I-2O22 wordt de regio
gesplitst en gaan de zeven Midden-Limburgse gemeenten deze taken gezamenlijk
oppakken. Hiermee wordt Noord-Limburg ook een aparte regio. De gemeente Gennep
maakt op dat moment de overstap van de regio Nijmegen naar de regio Noord.

Beoogd effect/doel
Met dit besluit bekrachtigt uw college de huidige samenwerkingsafspraken en stelt uw
college het Besluit beschermd wonen en opvang voor 2020 en verder vast. Hierdoor wordt
een zoveel mogelijk uniforme regionale uitvoering van de taken beschermd wonen en
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opvang mogelijk, zodat onze inwoners die deze zorg nodig hebben, deze ook
daadwerkelijk krijgen.

Argumenten
7.1 en 2.1 Om de samenwerking met centrumgemeente Venlo goed te regelen, is het
aangaan van het convenant (met bijbehorende verwerkersovereenkomst) nodig.
In de Wmo 2015 is vastgelegd dat maatschappelijke opvang en beschermd wonen de
verantwoordelijkheid is van elke afzonderlijke gemeente. In onze regio voert
centrumgemeente Venlo deze taken uit voor de regiogemeenten. Tot op heden voerde de
gemeente Venlo deze taken uit op basis van mandaat. Dat is echter onvoldoende om de
samenwerkingsafspraken goed vast te leggen. Daarom zijn de afspraken tussen
centrumgemeente en regiogemeenten nu beschreven in bijgevoegd concept'Convenant
Beschermd wonen en Opvang Noord- en Midden-Limburg 2O2O-202t'(bijlage 1). Ter
uitvoering van de afspraken sluit elke regiogemeente ook een verwerkersovereenkomst
met de centrumgemeente, zodat de persoonsgegevens van onze inwoners zorgvuldig
worden verwerkt (bijlage 2).

3.1 Om het mogelijk te maken dat de gemeente Venlo de taken beschermd wonen en
opvang voor de gemeente Wee¡t uibloert, is mandatering noodzakelijk.
De gemeenteraad van Weert heeft de'Verordening maatschappelijke ondersteuning Weert
2O2O'vastgesteld. Bepaalde bevoegdheden daarin hebben betrekking op beschermd
wonen en opvang. Om de gemeente Venlo de bevoegdheid te geven om deze taken uit te
voeren, is het nodig om hiervoor mandaat te verlenen.
Gelet op het feit dat per L-t-2022 de gemeente Weert deze taken in samenwerking met
de overige Midden-Limburgse gemeenten zelf gaat vormgeven, is het mandaat beperkt tot
de periode 2O2O-2O2I. Het mandaatbesluit is bijgevoegd (bijlage 3).
Overigens voert de gemeente Weert een deel van de maatschappelijke opvang zelfstandig
uit in de vorm van flexibele dag- en nachtopvang, conform het gestelde in het
'Afsprakenkader Flexibele Maatschappelijke Opvang Weert'. Dit is niet strijdig met het
verlenen van het mandaat.

4.1 en 5.1 Hetvaststellen en intrekken van hetBesluitbeschermd wonen en opvang is
een col legebevoegd h ei d.
Op grond van de'Verordening maatschappelijke ondersteuning Weert 2O2O'is het college
bevoegd nadere regels voor beschermd wonen en opvang te stellen. In bijgevoegd
concept-besluit zijn deze nadere regels beschreven. De nadere regels zijn regionaal
afgestemd, zodat de uitvoering van de taken beschermd wonen en opvang zoveel mogelijk
uniform kan gebeuren.
Het huidige'Besluit Beschermd wonen en opvang Weert 2018'dient te worden
ingetrokken.

4.2 Het nieuwe Besluit is een grotendeels ongewijzigd ten opzichte van het huidige Besluit.
Het Besluit is een nadere uitwerking van de verordening voor de wijze waarop de
uitvoering van de taken beschermd wonen en opvang plaatsvindt. De huidige werkwijze
met betrekking tot het beoordelen van de toegang wordt voortgezet; er worden geen

nieuwe of andere eisen gesteld.
Nieuw in het Besluit is datde kwaliteitseisen die aan aanbieders van zorg worden gesteld,
nu ook in het Besluit worden beschreven. Ook zijn de regels omtrent toekennen en

toetsen van het pgb verscherpt. Niet alleen om misbruik te voorkomen, maar ook om deze
zeer kwetsbare burgers beter te kunnen beschermen. Daarnaast zijn de artikelen over
toezicht en handhaving geactualiseerd.

Kanttekeningen en risico's
n.v.t.
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Financiële, personele en juridische gevolgen
Er zijn geen financiële gevolgen voor de gemeente Weert. Onderdeel van het convenant is
de al eerder met de centrumgemeente Venlo gemaakte afspraak dat het rijksbudget voor
beschermd wonen en opvang kaderstellend is voor de uitvoering van de regionale taken.
Overschotten en tekoften zijn daarmee de verantwoordelijkheid van de centrumgemeente
De centrumgemeente heeft deze afspraak eerder ook schriftelijk bevestigd. De afgelopen
jaren is de centrumgemeente overigens binnen het budget voor beschermd wonen en
opvang gebleven.

Duurzaamheid
Beschermd wonen en opvang is zorg voor zeer kwetsbare inwoners, die kampen met
psychische of psychosociale problemen en/of dakloosheid. Door hen tijdelijk zorg en
onderdak te bieden, kunnen zij herstellen en weer zoveel mogelijk de eigen regie over hun
leven nemen. Daarmee zijn beschermd wonen en opvang belangrijke voorzieningen ín het
sociaal domein, om het mogelijk te maken dat ook zeer kwetsbare inwoners (weer) mee
kunnen doen in onze samenleving.

Uitvoering/evaluatie
Nadat het college het mandaatbesluit en het Besluit beschermd wonen en opvang heeft
vastgesteld, worden zij op de gebruikelijke wijze gepubliceerd, evenals de intrekking van
het Besluit beschermd wonen en opvang Weert 2018.

Commu n icatie/ participatie
Het'Besluit Beschermd wonen en opvang' is op 18 november 2019 besproken met de
Participatieraad Weert i.o.
De centrumgemeente Venlo wordt schriftelijk geïnformeerd over uw besluit.

Overleg gevoerd met
Intern: M. Rosbergen (juridisch beleidsadviseur) P. Vos (financieel beleidsadviseur),
L. Vriens (beleidsadviseur Wmo).

Extern:
Werkgroep'juridisch' Noord- en Midden-Limburg, collega's Beschermd wonen en opvang
Noord- en Midden-Limburg

Bijlagen:
1. Concept-Convenant Beschermd wonen en Opvang Noord- en Midden-Limburg

2020-202t;
2. Concept-Verwerkersovereenkomst u itvoering Convenant Beschermd wonen en

Opvang Noord- en Midden-Limburg 202O-202t;
3. Concept-Besluit Mandaat, volmacht en machtiging Beschermd wonen en Opvang

Noord- en Midden-Limburg 2O2O-2O27;
4. Concept-Besluit beschermd wonen en opvang.
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