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Onderwerp

Ontwikkelingen decentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Voorstel

1. Kennis te nemen van de ontwikkelingen rondom de decentralisatie beschermd
wonen en maatschappelijke opvang;

2. De Regiovisie Bijzondere Doelgroepen ongewijzigd te verlengen tot en met 2021;
3. De raad te informeren via bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief.

Inleiding
De taken beschermd wonen en maatschappelijke opvang zijn onderdeel van de Wmo
2015. De middelen voor deze taken worden uitgekeerd aan de gemeente Venlo, die als
centrumgemeente - op basis van mandaat - zorgdraagt voor de inkoop en de toewijzing
van zorg voor de regio Noord- en Midden-Limburg. De Regiovisie bijzondere doelgroepen
2OI7-2020 vormt de basis voor het beleid.
Per L-L-2O22 gaan de gemeenten in Midden-Limburg deze taken gezamenlijk oppakken
via een nieuw te vormen regio voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Op
dat moment krijgt de nieuwe regio ook middelen voor beschermd wonen en
maatschappelijke opvang van het rijk (decentralisatie).

Beoogd effect/doel

Informatie verstrekken over de actuele ontwikkelingen rondom de decentralisatie
beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Argumenten

1.1 Riik en VNG hebben afspraken gemaakt over het proces van decentralisatie.
Het rijk was voornemens om de middelen voor beschermd wonen en opvang aan alle
afzonderlijke gemeenten te gaan verstrekken per L-I-2020 (decentralisatie). De zeven
Midden-Limburgse gemeenten hebben aangegeven om vanaf dat moment samen deze
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taken te willen gaan oppakken, dus los van Venlo. De voorbereidingen voor de nieuw te
vormen regio voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang'Midden-Limburg'zijn al
in 2Ot7 gestart, met het oog op invoering per L-t-2O20. Het moment van decentralisatie
is echter door het rijk uitgesteld (zie eerdere Raadsinformatiebrieven: 17 april 2018 en

26 juni 2018). Inmiddels zijn het rijk en de VNG, op basis van een advies van een

expertiseteam van de VNG, tot overeenstemming gekomen over het proces van
decentralisatie, al zijn er nog wel veel onduidelijkheden die verder moeten worden
tti+aanuaelzr f\a lan¡laliìlza rfcnralzan ziin.urLl,vYlvr 
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a. gefaseerde invoering objectief verdeelmodel beschermd wonen;

b. maatschappelijke opvang blijft bij de centrumgemeente (voor de nieuwe regio

Midden-Limburg moet deze nog worden aangewezen);

c. verplichteregionalesamenwerking;
d. onderzoek invoering kostenverrekening/woonplaatsbeginsel.

De verdere uitwerking volgt in de loop van 2019/2020. De VNG maakt hiervoor
momenteel een planning. De landelijke afspraken zijn van invloed op de vorming van de

nieuwe regio voor beschermd wonen en opvang Midden-Limburg.

1.2 Er komen kaders voor de nieuwe regio beschermd wonen en maatschappelijke opvang
Midden-Limburg.

De landelijke afspraken over de invoering van het nieuwe verdeelmodel beschermd wonen
gaan uit van de samenwerking in de huidige 43 regio's voor beschermd wonen en opvang.
Echter, erzijn drie regio's die een andersamenwerkingsverband wlllen klezen. Daar is in
het advies van het Expertiseteam nauwelijks rekening mee gehouden. Daarom is de VNG

bezig met het maken van een kader voor nieuwe regio's, waarin specifieke afspraken
worden vastgelegd. De regio Midden-Limburg neemt deel aan de voorbereidingsgroep dic
dit kader opstelt. We zetten daarbij in op een aantal voor onze regio belangrijke punten:
a. inhoud voorop en (zoveel mogelijk) ruimte voor de regio om de samenwerkingsvorm

zelf in te richten; de nieuwe regio wordt op'dag één'volledig verantwoordelijk voor de
zorg voor cliënten, voor alle taken die nu nog aan Venlo gemandateerd zijn en dient
dus ook over het volledige budget te beschikken (geen ingroeipad met Venlo, maar
een ingroeipad binnen de nieuwe regio, met een nieuw aan te wijzen 'centrale
gemeente');

b. ten aanzien van de financiën: alle middelen gaan naar de nieuwe regio, dus ook de
middelen voor maatschappelijke opvang.

Een aantal andere punten uit het advics van het expertiseteam moet nog verder worden
uitgewerkt. De VNG maakt hiervoor momenteel een planning'

1.3 De regio beschermd wonen en maatschappelijke opvang Midden-Limburg start per 1-
t -2022.

Het rijk heeft aangegeven dat de resultaten van het objectief verdeelmodel beschermd
wonen worden gepubliceerd in de meicirculaire2020. Dat betekent dat de nieuwe regio
dan pas weet over welk budget zij kan beschikken voor de uitvoering van de nieuwe
taken. Dat is met name voor de inkoop beschermd wonen veel te kort dag. Ook is
onduidelijk hoe en wanneer de punten uit het advies van het Expeftiseteam worden
uitgewerkt. Daarom is in het bestuurlijk overleg met de gemeenten van Noord- en

Midden-Limburg d.d. 25 september 2019 afgesproken dat we ervoor kiezen om per 1-1-
2O22te staften met de nieuwe regio Midden-Limburg (en dus ook met de nieuwe regio
Noord-Limburg).

1.4 Tot en met 2021 blijft de gemeente Weert onderdeel van de huidige samenwerking op
Noord- en Midden-Limburgse schaal.
Gelet op bovenstaande zetten we de huidige samenwerking met de gemeenten in Noord-
en Midden-Limburg voort. De centrumgemeente ontvangt voor 2020 en 202t nog de

middelen voor beschermd wonen en opvang voor de hele regio Noord- en Midden-
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Limburg. Dit betekent dat het mandaat aan de centrumgemeente Venlo moet worden
verlengd. U ontvangt daarvoor binnenkort een voorstel.

1.5 Voorbereidingen voor start nieuwe regio per 1-1-2022 worden voortgezet.
Om de taken beschermd wonen en maatschappelijke opvang per L-l-2O22 als nieuwe
regio te kunnen uitvoeren, wordt een projectstructuur ingericht op Midden-Limburgse
schaal. De zeven wethouders'zorg'vormen samen de stuurgroep. De stuurgroep bereidt
besluiten voor die door de afzonderlijke colleges dienen te worden vastgesteld.

2.1 De Regiovisie bijzondere doelgroepen 2017-2020 moet worden verlengd.
De Regiovisie bijzondere doelgroepen vormt het kader waarbinnen de taken beschermd
wonen en maatschappelijke opvang worden uitgevoerd. De uitgangspunten die in de
regiovisie worden gehanteerd, zijn een uitwerking van het door de raad vastgestelde
Regionaal Beleidsplan Sociaal Domein 2O2O-2O23. Nu de samenwerking met de regio
Noord- en Midden-Limburg wordt voortgezet tot en met 2021 dient de looptijd van de visie
te worden verlengd. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen. Omdat het een uitwerking van
een door de raad vastgesteld kader betreft, is het college bevoegd om de looptijd te
verlengen.

Kanttekeningen en risico's

1. Start nieuwe regio loopt vertraging op doordat de landelijke besluitvorming vertraagd
wordt.

Helaas kent dit dossier een historie van uitstel en vertraging. De regio Midden-Limburg
anticipeert hier zo goed mogelijk op door deel te nemen aan landelijke overleggen.
Hierdoor zijn de lijntjes met VNG, VWS en BZK kort en zijn we over het algemeen tijdig op
de hoogte van veranderingen of vertragingen. Ook zal binnen het project aandacht zijn
voor een 'plan B'-scenario, mocht 1-I-2O22 niet of moeilijk haalbaar worden.

2. Start nieuwe regio loopt vertraging op doordat de regionale besluitvorming vertraagd
wordt.

Samenwerken met zeven gemeenten vraagt commitment, transparantie en een goede
aansturing. In het wethoudersoverleg van 18 september 2019 heeft elke Midden-
Limburgse gemeente zich nogmaals gecommitteerd aan de eerdere besluitvorming. Er is
draagvlak voor het vormen van de nieuwe regio. Alle gemeenten nemen deel aan de
stuurgroep en binnen de projectstructuur wordt een goede mix van ambtenaren uit alle
zeven gemeenten ingezet. Doordat iedereen goed betrokken is, verkleinen we de kans op
vertraging.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Op dit moment zijn er nog geen financiële, personele en juridische gevolgen. In het eerste
kwartaal 2020 wordt in kaart gebracht welke ambtelijke capaciteit nodig is voor de
voorbereidingen. Indien nodig wordt hiervoor nog een voorstel gedaan aan het college en
(indien nodig) gemeenteraad.

Duurzaamheid

De taken beschermd wonen en maatschappelijke opvang zijn onderdeel van de Wmo
2015. Doordeze op schaal van Midden-Limburg te gaan organiseren, is het beter mogelijk
om de zorg voor deze kwetsbare inwoners te laten aansluiten op het voorliggend veld.
Aanbieders zijn vaak georganiseerd op Midden-Limburgse schaal. Bovendien kan in de
nieuwe regio meer grip en sturing ontstaan, omdat we vanaf de start werken met een
regionale monitor en goede samenwerkingsafspraken. Beschermd wonen en
maatschappelijke opvang dragen bij aan het herstel van zelfredzaamheid en zijn daarmee
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belangrijke voorzieningen in het sociaal domein om onze visie'samen aan de slag met
talent: iedereen telt mee, doet mee en draagt bij naar vermogen'te realiseren.

Uitvoering/evaluatie

Om de taken beschermd wonen en opvang per t-1-2022 als nieuwe regio te kunnen
uitvoeren, wordt een projectstructuur ingericht op Midden-Limburgse schaal. De zeven
..,^rf.^,..1^-- \-nnnt .'n-'ms ¡la n+¡ r¡ ¡raraan f'\a ch r¡ ¡rnraan lraraiâf l.raclr rilan r¡nnr ¡liovvçlrrvuuElÞ ¿vrI Yvrrrlsrl rsrrrLrl us Jluur:rrvçl/r :rrvvl/ vLr

door de afzonderlijke colleges dienen te worden vastgesteld.

Commu nicatie/ participatie

Gemeenteraden en colleges worden regelmatig geïnformeerd over de voortgang van het
project. Ook zullen we de Wmo- en Paftieipatieraden, cliêntraden van aanbieders en de
aanb¡eders zelf betrekken bij dit proces.

Overleg gevoerd met

Intern: J. Brouwer (Strategisch beleidsmedewerker sociaal domein), P. Vos
(Beleidsadviseur Financiën), M. Rosbergen (Juridisch beleidsadviseur), D. Louwers
(Business controller sociaal domein).

Extern: Collega's regiogemeenten; landelijke werkgroep GGZ

Bijlagen:

Concept-raadslnformatiebrief Ontwikkelingen decentralisal-ie bescltenttd wotretr et'ì opvang.
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