In Holland Rijnland werken samen:
Alphen aan den Rijn, Hillegom,
Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden,
Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop,
Noordwijk, Noordwijkerhout,
Oegstgeest, Teylingen,
Voorschoten en Zoeterwoude

Oplegvel
1.

Onderwerp

2.

Rol van het
samenwerkingsorgaan
Holland Rijnland

3.

Regionaal belang

Aanvullende informatie bij Begeleiding na
maatschappelijke opvang 2016
Basistaak
Efficiencytaak
Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur
XPlatformtaak volgens gemeente
De uitvoering van de Maatschappelijke opvang is
vanuit het rijk bij centrumgemeente Leiden
neergelegd. Vanaf 2015 werden hier vanuit de
AWBZ middelen aan toegevoegd. Daarvan werd
individuele begeleiding Maatschappelijke opvang
gefinancierd.
Per 2016 zijn deze middelen landelijk anders
verdeeld. In 2016 betekent dit voor onze regio een
korting van circa € 731.000, vanaf 2017 circa €
1.500.000.
In het PHO Maatschappij van 16 december 2015
heeft de centrumgemeente een voorstel gedaan om
de nazorg na uitstroom uit de maatschappelijke
opvang te herzien, waarbij er eerder een beroep
gedaan wordt op Wmo begeleiding vanuit de nieuwe
woonplaats. Het college van burgemeester en
wethouders Leiden had de regiogemeenten een brief
gestuurd met een uitleg over de ontstane situatie.
In het PHO van 16 december is gevraagd om nadere
informatie met betrekking tot de aantallen cliënten
die jaarlijks uitstromen, zodat gemeenten kunnen
inschatten welke consequenties dit heeft voor hun
eigen Wmo budget.
Bij bijgevoegde memo zijn deze gegevens verwerkt.

4.

Behandelschema:

Datum:
Informerend

Datum:
Adviserend

Datum:
Besluitvormend

info@hollandrijnland.net
Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Schuttersveld 9, 2316 XG Leiden
Postbus 558, 2300 AN Leiden
Telefoon (071) 523 90 90

www.hollandrijnland.net
IBAN nr. NL87BNGH0285113992
KvK nr. 27365539
BTW nr. NL813768068B01

DB
Colleges
PHO

14/10/2015 en
16/12/2016

17/02/2016

DB
Gemeenteraad
DB
AB
Gemeenteraad
5.

Advies PHO

6.

Reden afwijking eerdere
besluitvorming en wijze
afwijken

7.

Essentie van het voorstel
(annotatie zoals op agenda staat)

8.

Inspraak

9.

Financiële gevolgen

10.

Bestaand Kader

1. Kennis te nemen van de aanvullende informatie
bij Begeleiding na uitstroom uit de maatschappelijke
opvang.
2. Akkoord te gaan met het voorstel van de
centrumgemeente om de nazorg bij uitstroom uit
de maatschappelijke opvang per 2016 voor
nieuwe cliënten over te nemen na twee maanden

Door een herverdeling van het rijk wordt de
centrumgemeente geconfronteerd met een korting
op Begeleiding maatschappelijke opvang. De
centrumgemeente vraagt regiogemeenten om bij
uitstroom uit de maatschappelijke opvang na twee
maanden de nazorg voor deze cliënten over te
nemen binnen de lokale Wmo per 2016.
Het PHO heeft gevraagd om een onderbouwing van
aantallen cliënten, om zo een goede inschatting te
kunnen maken van wat dit voor de gemeenten
betekent. Deze onderbouwing is inmiddels
aangeleverd door Stichting de Binnenvest en te
vinden in de bijgevoegde bijlage.
Nee
Ja, door:
Wanneer:
Dit voorstel heeft als gevolg dat individuele cliënten
bij uitstroom uit de Maatschappelijke opvang eerder
een maatwerkvoorziening Begeleiding moeten
krijgen in hun woonplaats. Deze financiering komt
uit de lokale Wmo middelen
Relevante regelgeving:
Eerdere besluitvorming:
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11.

Lokale context
(in te vullen door griffier)

* weghalen wat niet van toepassing is
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Adviesnota PHO
Vergadering:
Datum:
Locatie:
Agendapunt:

Portefeuillehoudersoverleg
Maatschappij
17 februari 2016
12.00 – 16.15 uur
Raadzaal/commissiekamer 3
Alphen aan den Rijn
08

Onderwerp:
Aanvullende informatie bij Consequenties budget Begeleiding Maatschappelijke opvang
2016 en 2017
Beslispunten:
1. Kennis te nemen van de aanvullende informatie bij Begeleiding na uitstroom uit de
maatschappelijke opvang (zie bijlage 1);
2. Akkoord te gaan met het voorstel van de centrumgemeente om de nazorg bij uitstroom
uit de maatschappelijke opvang per 2016 voor nieuwe cliënten over te nemen na twee
maanden.
Inleiding:
In het PHO van 16 december 2015 kwam de centrumgemeente met een voorstel om de
landelijke bezuiniging op middelen begeleiding in de Maatschappelijke Opvang op te vangen.
Deze korting op het budget van de centrumgemeente Leiden betreft €731.000 voor 2016,
oplopend naar ongeveer €1,5 mln in 2017.
De centrumgemeente is niet in staat om deze bezuiniging zelf te dragen en heeft daarom
verzocht om de nazorg na de maatschappelijke opvang eerder over te dragen naar de Wmo
begeleiding. De lopende afspraak in 2015 was dat de centrumgemeente die nazorg gedurende
6 maanden financiert, het voorstel was om dit terug te brengen naar 2 maanden.
Het PHO heeft gevraagd om een onderbouwing van aantallen cliënten, om zo een goede
inschatting te kunnen maken van wat dit voor de gemeenten betekent. Deze onderbouwing is
inmiddels aangeleverd door Stichting de Binnenvest en te vinden in de bijgevoegde bijlage.
Beoogd effect:
De zorg voor kwetsbare burgers moet gewaarborgd blijven. In het overgangsmoment van
maatschappelijke opvang naar zelfstandig wonen is begeleiding van groot belang. Nu er een
korting is op het budget van de centrumgemeente, is het van belang dat de gemeente waar
de cliënt huisvesting heeft gevonden, de begeleiding kan voortzetten.
Argumenten:
1.
Alle gemeenten zijn verantwoordelijk voor preventie en herstel bij de doelgroep OGGZ
Begeleiding van kwetsbare groepen is een reguliere taak binnen de Wmo. Alle gemeenten
vinden het belangrijk dat de OGGZ doelgroep goed begeleid wordt om te voorkomen dat ze
een beroep moeten doen op de maatschappelijke opvang.
2.

De korting op het budget begeleiding Maatschappelijke opvang vraagt om regionale
samenwerking om de begeleiding voor de doelgroep te waarborgen
De centrumgemeente financiert een korter deel van de begeleiding in de overgangsperiode.
De gemeente waar de cliënt gehuisvest wordt, zorgt voor vervolg begeleiding. De
centrumgemeente werkt samen met de regiogemeenten een praktische werkwijze uit zodat
de cliënten de juiste zorg behouden.

4

Financiën:
In de meicirculaire 2014 kreeg Leiden voor 2015 een toevoeging van € 3.129.970 bovenop de
€ 5.463.044 “reguliere” middelen in de decentralisatie-uitkering. Eén van de onderdelen die
Leiden op dit moment regelt is de nazorg bij uitstroom uit de maatschappelijke opvang. Naar
het oordeel van de Raad voor Financiële Verhoudingen hoort deze nazorg niet tot de
centrumgemeentelijke taak, maar is er hier sprake van reguliere zorg voor begeleiding die
alle gemeenten hebben in het kader van de Wmo. Met deze teruggang van het budget is het
niet meer mogelijk deze extra zorg te leveren.
Daarom vraagt de centrumgemeente aan de regiogemeenten om bij huisvesting van deze
doelgroep in hun gemeente de begeleiding eerder over te nemen dan in 2015 was
afgesproken.

Meerjarenbeeld Decentralisatie uitkering MO
2015
€ 8.561.738

2016
€ 7.847.463

2017
€ 7.096.410

2018
€ 7.096.410

2019
€ 7.096.410

2020
€ 7.096.410

Communicatie:
De gemeente Leiden heeft regiogemeenten op 8 december 2015 per brief geïnformeerd.
Aanvullende informatie over de aantallen cliënten ontvangt u hierbij in bijlage 1.
Na besluitvorming wordt het AOZW als ingang gebruikt om de praktische uitvoering verder af
te stemmen met alle gemeenten.
Evaluatie:
Bij het ontwikkelen van het nieuwe Beleidskader Opvang en Bescherming wordt dit
onderdeel van de regionaal georganiseerde begeleiding meegenomen. Dit beleidskader wordt
opgesteld door een regionale werkgroep.
Bijlagen:
1.
Memo Aanvullende informatie bij Consequenties budget Begeleiding Maatschappelijke
opvang 2016 en 2017
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