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GEMEENTE vyEERT

Onderwerp
Maatschappelijke opvang Weert 2020 en subsidie Zelfregiecentrum 2020

Voorstel
1. Het Afsprakenkader 2020 betreffende de flexibele maatschappelijke opvang vast

te stellen;
2. De gemeente Venlo te verzoeken om de kosten voor de flexibele maatschappelijke

opvang 2O2O, in totaal € 519.915,- beschikbaar te stellen, vanuit de Rijksmiddelen
die zij als centrumgemeente voor deze taak ontvangen door middel van
bijgevoegde conceptbrief;

3. Subsidie te verlenen aan het Zelfregiecentrum Weert voor de flexibele
maatschappelijke opvang 2O2O van maximaal € 349.391,- conform bijgevoegde
conceptbeschikking;

4. Subsidie te verlenen aan het Zelfregiecentrum Weert voor 2O2O van maximaal
€ 150.000,- voor activerende inloop en innovatieve dagbesteding, conform
bijgevoegde conceptbesch ikking.

Inleiding
Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 is elke gemeente zelf
verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang (opvang van dak- en thuislozen). De
flexibele maatschappelijke opvang wordt in Weert uitgevoerd door zeven samenwerkende
partners, te weten Zelfregiecentrum Weeft, Moveoo, METggz, Vincent van Gogh Instituut,
Wonen Limburg, BuroAndersom en de gemeente Weert. In de regio Noord- en Midden-
Limburg ontvangt centrumgemeente Venlo de middelen voor deze taak, naar verwachting
nog tot L januari 2022.

Beoogd effect/doel
De gemeente Weert streeft naar een samenleving waarin mensen verantwoordelijkheid
nemen voor zichzelf en voor elkaar (samenredzame samenleving). Sommige mensen
hebben daarbij een steuntje in de rug nodig. Dat kan via een individuele
maatwerkvoorziening, maar ook via algemene voorzieningen. De flexibele
maatschappelijke opvang is een algemene voorziening. Het Zelfregiecentrum biedt naast
flexibele maatschappelijke opvang ook open inloop en activerende dagbesteding voor
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kwetsbare burgers (algemene Wmo-voorziening). Met dit besluit stelt u de

samenwerkende partners in staat om de flexibele maatschappelijke opvang in 2020 uit te
voeren err karr het Zelfregiecentrum ook in 2020 kwetsbare burgers ondersteunen, als
opmaat naar zelfredzaamheid.

Argumenten
1.1 De samenwerking vindt plaats op basis van de afspraken ln het Afsprakenkader.
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maken om de flexibele maatschappelijke opvang uit te kunnen voeren. Onderdeel van het
Afsprakenkader is de begroting van de kosten van de flexibele maatschappelijke opvang.
Het Afsprakenkader is besproken in de projectgroep flexibele maatschappelijke opvang
Weert, waarin de paftners vertegenwoordigd zijn. Het Afsprakenkader wordt ook naar de

centrumgemeente Venlo gestuurd en ter informatie naar de gemeenten in onze regio.
Het Afsprakenkader is als bijlage bijgevoegd.

2.1 De centrumgemeente Venlo ontvangt de Rijksmiddelen voor maatschappelijke opvang.
Het rijk stelt de middelen voor maatschappelijke opvang beschikbaar aan centrum-
gemeente Venlo. Via de reglonale begroting, die ook besproken wordt met de
portefeuillehouders van Noord- en Midden-Limburg, worden de middelen ingezet.
Voor 2020 is op de regionale begroting voor de opvang in Weert een bedrag opgenomen
van € 519.915,-.

3.7 Het Zelfregiecentrum ontuangt een jaarlijkse subsidie van maximaal € 349.391 om de
activiteiten verbonden aan de flexibele maatschappelijke opvang uit te kunnen voeren.
Een deel van de subsidie wordt ingezet voor de huur en het beheer van de huizen waarin
daklozen worden opgevangen. De andere kostenposten zijn personeel (ervaringswerkers)
en locatiekosten voor het centrum aan de Roermondseweg.
De overige kosten van de samenwerkende partners betreffen onder meer de kosten voor
de intake en voor trajectbegeleiding. Deze kosten worden op factuurbasis gedeclareerd tot
maximaal € I70,524, waarbij de in het Afsprakenkader opgenomen afspraken gelden.
Gemeente Weert bewaakt het budget en stuurt hier actief op. Deze werkwijze wordt in

2020 ongewijz¡gd voortgezet.

4.1 Het Zelfregiecentrum Wee¡t draagt bij aan het versterken van de zelfredzaamheid van
kwetsbare inwoners.
Het Zelfregiecentrum werkt herstelgericht, gaat uit van wat mensen wél kunnen en geeft

veel ruimte voor herstel van elgen regie, biedt een luisterend oor en leidt de kwetsbare
burger - indien nodig - warm toe naar de juiste ondersteuning. Het is daarmee een

belangrijke algemene Wmo-voorziening.

4.2 Door samenloop met de flexibele maatschappelijke opvang is de bijdrage van de
gemeente Weert aan deze voorziening relatief beperkt.
Het Zelfregiecentrum is alle dagen van de week geopend en heeft een aantal
eruaringswerkers in dienst. De helft van de kosten van het centrum wordt vanuit regionale
middelen betaald, omdat deze ervaringswerkers voor een deel ook de eerste begeleiding
van de daklozen doen. In het Zelfregiecentrum komen overigens veel meer burgers dan
alleen de daklozen.

Kanttekeningen en risico's
1. Afsprakenkader
De uitvoerende paftijen werken op vrijwillige basis samen met de gemeente, waarbij de
gemeente een voortrekkersrol veruult in de samenwerking en ook jaarlijks het
Afsprakenkader opstelt c"q. actualiseert. Dit Afsprakenkader is zeer operationeel van aard
en voorziet niet in meerjarige borging van de afspraken en de samenwerking. Aangezien
de gemeente Weert zelf ook'deelnemer' is in de samenwerking, zal de gemeente in 2020
het voortouw nemen om te komen tot bindende meerjarige afspraken (convenant of
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samenwerkingsovereenkomst), met een duídelijke beschrijving van hoe de flexibele
maatschappelijke opvang Weert bijdraagt aan de maatschappelijke effecten die de
gemeente Weert nastreeft en wat partijen van elkaar mogen verwachten.

Financiële, personele en juridische gevolgen
De gemeente Venlo heeft in de BC Wmo van 4 december 2019 toegezegd een bedrag van
€ 519.915 beschikbaar te stellen voor de flexibele maatschappelijke opvang Weert 2020.
De subsidieverlening aan het Zelfregiecentrum voor de maatschappelijke opvang heeft dus
geen budgettaire gevolgen voor de gemeente Weet. De overige kosten worden op basis
van facturatie achteraf verstrekt tot een maximum van € 170.524, waardoor er geen
budgettaire gevolgen voor de gemeente Weert zullen zijn.

Formeel is er pas zekerheid over vergoeding van de kosten door de gemeente Venlo na
positieve besluitvorming door het college van de gemeente Venlo over onze ingediende
aanvraag.
In het Afsprakenkader is opgenomen dat de uitvoering pas na goedkeuring van de
centrumgemeente kan plaatsvinden. De subsidie aan het Zelfregiecentrum als bijdrage in
de kosten voor de uitvoering van de flexibele maatschappelijke opvang wordt verleend
onder de voorwaarde dat Venlo de begroting uit het Afsprakenkader goedkeurt.

Binnen de Wmo-exploitatie 2020 is een bedrag van € 150.000,- geraamd voor subsidie
aan het Zelfregiecentrum voor activerende inloop en innovatieve dagbesteding. Het
maximale subsidie kan dus binnen de raming 2020 opgevangen worden. De
subsidieverstrekking vindt plaats op basis van begrotingspost, dus rechtstreeks conform
het gestelde in de Algemene wet bestuursrecht.

Dit voorstel heeft geen personele gevolgen

Duurzaamheid
De flexibele maatschappelijke opvang kent een hoog maatschappelijk rendement:
- door de menselijke bejegening zijn er weinig incidenten in de opvang,
- door de samenwerking tussen partijen stromen mensen duurzaam uit naar zelfstandig

wonen (al dan niet met begeleiding);
- binnen het zelfregiecentrum hervinden mensen hun perspectief, ondervinden zij steun

van lotgenoten, ervaringsdeskundigen en professionals en krijgen zij de ruimte om
hun talenten te ontdekken.

Uitvoering/evaluatie
Onderdeel van de subsidiecyclus is dat het Zelfregiecentrum na afloop van het jaar een
aanvraag tot vaststelling van de subsidie indient. Daarbij verantwoorden zij zich
inhoudelijk en financieel, zodat beoordeeld kan worden of de subsidie verleend is conform
afspraken en de subsidie definitief vastgesteld kan worden.
De in-, door- en uitstroomgegevens van burgers in de opvang worden geregistreerd. De
cijfers van de maatschappelijke opvang van Weert worden verwerkt in de regionale
monitor'maatschappelijke opvang' voor Noord- en Midden-Limburg. Op basis van deze
gegevens kan per kwartaal de uitvoering van de maatschappelijke opvang worden gevolgd
en, indien nodig, bijgestuurd.

Com mun icatie/ pa rticipatie
Het Zelfregiecentrum wordt via bijgevoegde conceptbeschikking op de hoogte gesteld van
dit besluit. Ook de overige partners van de flexibele maatschappelijke opvang ontvangen
het door het college vastgestelde Afsprakenkader 2020. Via bijgevoegde conceptbrief
worden bij de centrumgemeente de benodigde middelen aangevraagd.
Gelet op de regionale functie van de maatschappelijke opvang voor de regío Midden-
Limburg West, wordt het Afsprakenkader 2020 ook aan de colleges van Nederweert en
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Leudal toegezonden. Deze gemeenten ziJn overlgens ook veftegenwoordigd in de
Bestuurscommissie Wmo.

De raad wordt geïnformeerd via de TILS-lijst.

Overleg gevoerd met
lntefn: P. Vos (financieel beleidsadviseur), D. Louwers (business controller Sociaal
Domein)

Extern:
Zelfregiecentrum, METggz, Vinqent van Gogh Instituut, Moveoo, Wonen Limburg, Buro
Andersom, gemeente Venlo

1. Afsprakenkader Flexibele Maatschappelijke Opvang Weert 2O2O;
2. Conceptbrief aan gemeente Venlo;
3. Conceptsubsidiebeschikking aan Zelfregiecentrum voor 2020 Flexibele

maatschappelijke opvang en voor open inloop en activerende dagbesteding

Bijlagen
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