
GEMEENTE vvE E RT

Gemeente Venlo
College van burgemeester en wethouders
Postbus 3434
5902 RK VENLO

Weert, 17 december 2Ot9

Onderwerp
Ons kenmerk

maatschappelijke opvang Weert 2020
DJ-788798

Geacht college,

Jaarlijks stelt de gemeente Weeft het'Afsprakenkader flexibele maatschappelijke opvang'
vast. Dit afsprakenkader bieden wij u bij deze conform afspraak aan. Wij verzoeken u om
de benodigde middelen voor de maatschappelijke opvang 2O2O in Weert, zijnde
€ 519.915,- aan ons beschikbaar te stellen.

Uitvoering flexibele maatschappelijke opvang
De gemeente Weert en de centrumgemeente Venlo hebben de afspraak om de uitvoering
van de flexibele maatschappelijke opvang zo lokaal mogelijk te beleggen. Daarbij hooft
ook de inzet van de financiële middelen die de gemeente Venlo als centrumgemeente
maatschappelijke opvang van het rijk ontvangt. De gemeente Weert fungeert hierin als
kassier voor de gemeente Venlo. Het'Afsprakenkader flexibele maatschappelijke opvang'
dient als onderlegger voor de inhoudelijke en financiële verantwoording van de gemeente
Weert aan de gemeente Venlo. De kosten voor opvang variëren jaarlijks vanwege
schommelingen in het aantal daklozen. Mocht blijken dat de geraamde kosten niet
toereikend zijn, dan gaan wij tijdig met u in overleg over mogelijke oplossingen.

Uitvoering door samenwerkende partijen
Net als in voorgaande jaren wordt de flexibele maatschappelijke opvang in Weert
uitgevoerd door de samenwerkende partijen Zelfregiecentrum, Moveoo, METggz en
Vincent van Gogh, Wonen Limburg en Buro Andersom op basis van het'Afsprakenkader
flexibele maatschappelijke opvan g 2O2O', dat door ons college is vastgesteld.

Kouderegeling
De uitvoering van de kouderegeling heeft tot medio 2018 centraal vanuit de
centrumgemeente plaatsgevonden. De samenwerkende partijen ¡n Weert factureerden
rechtstreeks aan de centrumgemeente. Op uw verzoek nemen wij sinds medio 2018 ook
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voor deze taak de rol van kassier op ons. Concreet betekent dit dat de samenwerkende
partijen de kosten van de kouderegeling aan de gemeente Weert zullen factureren. Wij

zullen de kosten voor de kouderegellng afzonderlijk in beeld houden en gelijktijdig met de

afrekening van de flexibele maatschappelijke opvang verantwoorden. Voor 2020 heeft u

aangekondigd € 5.000,- beschikbaar te stellen. Naar verwachting is dit ruim voldoende

voor de uitvoering van de opvang van daklozen bij extreme koude. Mocht blijken dat de

aarzam¡lê l¿nctan niet tnereikend ziin dan oaan wii tiidio met rt in overleo over mooeliike9-*-- -

oplossingen.

Beschikbaar stellen van de middeien
In het'Afsprakenkader flexibele maatschappelijke opvang 2020' treft u de begroting 2020

aan. We verzoeken u om het benodigde bedrag voor de uitvoering van de flexibele

maatschappelijke opvang in 2020, te weten € 519.915,- over te maken op ons

rekeningnummer NLl38NGH0285009303, onder vermelding van 'maatschappelijke

opvang Weeft 2O2O'.Idem voor het budget voor de kouderegeling, onder vermelding van

'kouderegeling Weert 2O2A'.

Vragen?
Mocht u nog vragen hebben over deze brief, dan kunt u contact opnemen met Saskia

Doek van de afdeling OCSW. Zij is op werkdagen - met uitzondering van woensdag -
bereikbaar via (04950 575 487) en via e-mail: s.doek@weet.nl.

We zien uw reactie graag spoedig tegemoet.

groet,
wethouders,

J.M rtens

Bijlage(n) : Afsprakenkader 20 inclusief begroting)
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