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Contactpersoon : E. van den Born 

Tel.nr. 

E-mailadres : born.e@woerden.nl 

Onderwerp: 

Samenwerking transitie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 

Kennisnemen van: 

De voortzetting van de regionale samenwerking in U16 verband voor de transitie van het Beschermd 
Wonen en Maatschappelijke opvang 

Inleiding: 

Op 30 augustus 2016 ontvingen wij van de VNG het verzoek om uiterlijk 1 januari 2017 de intentie kenbaar 
te maken als wij voornemens zijn een andere samenwerking aan te gaan voor de transitie van het 
Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Op 6 december hebben we besloten de huidige 
samenwerking in U16 verband (16 gemeenten uit Utrecht) in stand te houden tot tenminste 1 januari 2020. 

Kernboodschap: 

Per 1 januari 2015 zijn gemeenten onder de Wmo verantwoordelijk voor het Beschermd Wonen en 
Maatschappelijke Opvang. Bij Beschermd Wonen gaat het om het bieden van onderdak en begeleiding aan 
personen met een psychische aandoening. Maatschappelijke Opvang is gericht op het bieden van tijdelijk 
verblijf aan mensen zonder dak boven hun hoofd, gekoppeld aan zorg en begeleiding en/of het verhelpen 
van een crisis. Landelijk zijn er 43 centrumgemeenten verantwoordelijk. De gemeente Utrecht is 
centrumgemeente Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang voor alle gemeenten in Utrecht-West, 
Lekstroom, Utrecht-Zuidoost en Utrecht Stad. Hiervan maken zestien gemeenten onderdeel van uit 



waaronder ook Oudewater (U16). 

Om te bepalen op welke manier gemeenten in de toekomst invulling aan dit nieuwe onderdeel van de Wmo 
willen geven heeft de VNG een onafhankelijke commissie, onder voorzitterschap van Erik Dannenberg, 
gevraagd hierover advies uit te brengen. De kern van het advies betekent een 'normalisatie' van het 
beschermd wonen waarbij mensen die zijn aangewezen op beschermde woonvormen meer dan nu het 
geval is zo zelfstandig mogelijk in de wijk wonen. Dat vergroot hun kansen op participatie en de hulp kan 
dichtbij en flexibel worden ingezet. Dit is mogelijk als gemeenten in hun lokale ondersteuningsstructuur 
beschikken over een breed palet aan producten en voorzieningen: van lichte vormen van begeleiding tot 
zware vormen van opvang en beschermd wonen. Om de hulp dichtbij in de eigen woon- en leefomgeving in 
te kunnen zetten, is de huidige werkwijze via 43 centrumgemeenten niet meer passend. De commissie 
Dannenberg adviseert daarom de taken en middelen van de centrumgemeenten stapsgewijs in een periode 
van 15 jaar over te dragen naar alle gemeenten. 

De VNG heeft het advies van de Commissie Dannenberg omarmd en in het bestuurlijk overleg met het Rijk 
nadere afspraken gemaakt. Dit houdt in dat de middelen en taken van de centrumgemeenten per 1 januari 
2020 stapsgewijs overgedragen worden aan alle gemeenten. Het is daarom van groot belang nu al te 
starten met het maken van nieuwe (samenwerkings)afspraken op regionaal en lokaal niveau. De ambtelijke 
voorbereiding vindt momenteel plaats in U16 verband samen met de centrumgemeente Utrecht. 

Het is belangrijk om de taken Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang goed uit te voeren omdat het 
gaat om een kwetsbare groep inwoners. De ondersteuning is gericht op psychisch kwetsbare inwoners, die 
in bepaalde gevallen zwerven tussen gemeenten en in andere gevallen juist heel honkvast zijn. Het bieden 
van kwalitatief goede ondersteuning aan deze inwoners is voor een gemeente alleen vrijwel niet mogelijk. 
Het is een regionaal vraagstuk dat om een regionale oplossing vraagt. Daarom gaat de gemeente 
Oudewater de uitvoering van deze taken met andere gemeenten oppakken. 

Alle (boven)regionale Wmo taken worden nu in U16 of Utrecht West verband uitgevoerd. Door de transitie 
van het Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Opvang in dezelfde samenwerking vorm te geven kan 
dit integraal en in samenhang met onze bestaande taken plaatsvinden. Daarnaast zorgt deze transitie voor 
een toenemende vraag naar passende woonruimte. De afspraken over dit onderdeel worden ook vanuit de 
regio Utrecht samengesteld. Mede daarom lijkt een andere samenwerking op dit moment niet wenselijk. 

Vervolg: 

In het eerste halfjaar van 2017 organiseren wij over de transitie Beschermd Wonen en Maatschappelijke 
Opvang een raadsinformatiebijeenkomst op regionaal niveau. 
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