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Geacht College, 

 

In het PHO van jongstleden, heb ik u meegedeeld dat sprake was van een landelijke 

herverdeling van de middelen begeleiding in de Maatschappelijke Opvang over de 

centrumgemeenten. Deze herverdeling heeft geleid tot een korting van het budget van de 

centrumgemeente Leiden van €731.000 voor 2016, oplopend naar ongeveer €1,5 mln in 

2017.  

Begin november werd duidelijk dat de korting voor 2016 onafwendbaar is. Dit was voor 

enkele centrumgemeenten, waaronder Leiden, een grote tegenvaller.  

Samen met een aantal andere nadeelgemeenten zijn wij nog in overleg met de VNG om te 

bezien of voor de jaren 2017 en verder nog een aanpassing van de herverdeling mogelijk is. 

Zodra daar meer over bekend is, zal ik u informeren. 

 

De centrumgemeente Leiden wordt hiermee geconfronteerd met een flinke 

bezuinigingsopgave op een regionaal beleidsveld met gevolgen voor lopende 

uitvoeringsafspraken.  

 

Achtergrond bij de middelen voor begeleiding Maatschappelijke opvang 

De decentralisatie-uitkeringen maatschappelijke opvang en vrouwenopvang werden in 2015 

opgehoogd met de te decentraliseren middelen uit de AWBZ. Het ging om het budget dat 

samenhangt met de huidige AWBZ-functies begeleiding en persoonlijke verzorging die in 

het verlengde van de opvang werden geboden. Voor de decentralisatie-uitkering 

Maatschappelijke opvang (MO/VB/OGGz) ging het om een relatief grote toevoeging, 

namelijk 87 mln euro op een totaalbedrag van bijna 300 mln euro. Het betreft aldus een 

toevoeging van bijna 30%.
1
  

 

                                                                 
1 Daarnaast is in 2015 de zogenaamde grensstrook van totaal €12 miljoen aan het budget toegevoegd die ook objectief 
verdeeld worden. In de periode van het PVA MO/BW hebben we als G43 afspraken gemaakt met VWS over de manier waarop 
we tot een herverdeling van middelen over het land zouden komen. VWS heeft, op basis van een inventarisatie van Cebeon, 
de gemeenten opgedragen om specifiek benoemde gemeentelijk gefinancierde activiteiten onder te brengen in andere 
financiële kaders (vaak awbz) Dat hebben gemeenten vervolgens gedaan, waarbij wel verschil tussen gemeenten ontstond. 
Sommigen waren zeer voortvarend/succesvol. Anderen minder. Dat hing soms samen met de medewerking van andere 
partijen, zoals Zorgkantoor en CIZ. De binnen de gemeentelijke begroting vrijkomende middelen gingen naar de 

“parkeerstrook”: en werden landelijk herverdeeld. Er lijkt nu sprake van een dubbel herverdeeleffect op deze middelen.  



In 2015 was sprake van een historische verdeling en vanaf 2016 worden deze middelen via 

de objectieve verdeling van de decentralisatie-uitkering MO verdeeld. De invoering van het 

objectieve verdeelmodel gaat in 2 jaar. In 2015 100% historisch, in 2016 50% en in 2017 0% 

historisch. Voor Leiden heeft het volgen objectieve verdeelmodel sterk nadelige gevolgen 

ten opzichte van het historisch budget. Hieronder wordt het nieuwe verdeelmodel toegelicht.  

 

De Raad voor Financiële Verhoudingen stelt het volgende vast: een deel van de herverdeel-

effecten bij centrumgemeenten voor maatschappelijk  opvang die ontstaan is bij de overgang 

van de historische verdeling van AWBZ-middelen voor begeleiding en persoonlijke 

verzorging naar de objectieve verdeling veroorzaakt wordt door de bestaande regionale 

verschillen in beleid en uitvoering tussen de zorgkantoren, indicatieorganen, instellingen en 

centrumgemeenten. De objectieve verdeling leidt er dan ook toe dat de verschillende regio’s 

straks in een meer vergelijkbare uitgangspositie komen. De herverdeeleffecten voor de 

maatschappelijke opvang slaan neer bij een beperk t aantal centrumgemeenten dat de 

financiële lasten draagt voor de bekostiging van de regionale opvangcapaciteit. Het gaat bij 

de maatschappelijke opvang in beginsel om een cliëntenbestand dat slechts  tijdelijk  gebruik  

maakt van de opvangvoorziening en de daarbij geboden functies van begeleiding en 

persoonlijke verzorging. Dit biedt centrum-gemeenten en opvanginstellingen de mogelijkheid 

om in te spelen op de nieuwe financiële mogelijkheden zonder dat dit direct invloed heeft op 

lopende trajecten. Verder is het beleid gericht op het voorkomen en waar mogelijk  hulp 

bieden buiten de instellingen voor maatschappelijke opvang.  

 

Leiden 

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 maatschappel ijke opvang. 

Naar het oordeel van de Raad voor Financiële Verhoudingen hoort deze nazorg niet tot de 

centrum-gemeentelijke 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. 

 

 

Meerjarenbeeld Decentralisatie uitkering  MO 

      

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

8.561.738  7.847.463  7.096.410  7.096.410  7.096.410  7.096.410  

 

  



Afspraken in 2015 

Voor het jaar 2015 was de afspraak dat de centrumgemeente via de subsidie aan De 

Binnenvest de nazorg bij uitstroom uit de maatschappelijke opvang zou financieren. Indien 

nodig zorgt de gemeente waar de cliënt is gaan wonen voor aanvullende zorg na deze 6 

maanden. De Binnenvest zorgde, indien er sprake was van een andere zorgaanbieder, voor 

een goede overdracht in de begeleiding. Deze werkwijze hielp de cliënt in een belangrijke 

overgangsperiode naar zelfstandig wonen.  

 

 

Aanpak in 2016 

Met deze teruggang van het budget is het niet meer mogelijk voor Leiden om deze extra 

zorg te leveren. Dat betekent dat u de begeleiding na uitstroom eerder over moet gaan  

nemen binnen uw lokale Wmo. dat betekent het volgende: 

 De centrumgemeente financiert de eerste twee maanden na uitstroom uit de 

maatschappelijke opvang vanuit de subsidieafspraken met De Binnenvest;  

 Deze eerste 2 maanden (januari en februari 2016) worden gebruikt om te 

anticiperen op de aangepaste werkwijze zoals hieronder wordt beschreven. Na deze twee 

maanden zorgt de gemeente waar de cliënt is gaan wonen voor aanvullende begeleiding tot 

minimaal 6 maanden na uitstroom (uitgangspunt van de  huidige regeling), met een optie om 

daar waar dat nodig is te begeleiding te verlengen (in goed overleg met De Binnenvest en 

naar eigen inzicht van de gemeente); 

 Deze nieuwe termijnen in te laten gaan voor nieuwe cliënten die vanaf 2016 

uitstromen uit de maatschappelijke opvang, (De Binnenvest heeft begin december gegevens 

aangeleverd die inzicht bieden in de financiële consequenties voor individuele gemeenten. 

Het eerste beeld is dat de aantallen beperkt zijn. ); 

 Een dekking zou u kunnen vinden in Wmo-begeleiding. Deze invulling kan per 

gemeente verschillen. 

 De centrumgemeente levert in de eerste week van januari 2016 een aangepaste 

werkwijze (afstemming en samenwerking tussen gemeenten en sluitende afspraken met De 

Binnenvest) en de aantallen per gemeente zodat gemeenten voldoende informatie hebben 

om hun lokale Wmo loketten te informeren over de nieuwe situatie. Deze werkwijze wordt 

met enkele collega’s binnen de regiogemeenten voorbereid.  

 

Gezien de recent ontstane nieuwe financiële situatie vragen wij u om uw begrip en 

medewerking om een goede overgang en continuïteit van zorg voor cliënten te waarborgen. 

De komende maanden treffen we elkaar bij het ontwikkelen van het Beleidskader opvang en 

bescherming. Hierin worden de plannen vanaf 2017, ook voor dit onderdeel van deze 

regionale opgave, verder uitgewerkt.  

 

 

 

 

Hoogachtend, 

 

Burgemeester en Wethouders van Leiden, 

de Secretaris,  de Burgemeester, 

 

 
 
 

 


