Ontwikkelingen budget beschermd wonen en budget begeleiding
maatschappelijke opvang - regio Holland Rijnland
Zoals u weet hebben we binnen Holland Rijnland voor wat betreft beschermd wonen afgesproken dat
alle gemeenten van de regio de financiële voor- of nadelen gezamenlijk dragen (PHO Sociale Agenda
van 31 oktober 2014). Bovendien is de constructie met centrumgemeenten en regiogemeenten

(voor maatschappelijke opvang én beschermd wonen) een tijdelijke constructie, die na 2017 mogelijk
vervalt. Dit zou betekenen dat op termijn de regiogemeenten wellicht zelf verantwoordelijk
worden.
Graag brengen we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen m.b.t. de Wmo-budgetten voor de
centrumgemeente regio Holland Rijnland.
Budget beschermd wonen
Op 1 juni heeft BZK de meicirculaire 2015 gepubliceerd. Voor Leiden, als centrumgemeente van
Holland Rijnland, blijkt hieruit ten aanzien van het budget beschermd wonen (bw) het volgende:
VWS heeft de middelen bw voor 2015 alsnog herverdeeld op basis van de onder alle
centrumgemeenten geïnventariseerde verplichtingen. De uitkomst van deze verdeling betekent
incidenteel voor de regio HR, voor 2015 een ruim € 3,3 miljoen hogere bijdrage (t.o.v. het
gepubliceerde budget in de meicirculaire 2014), namelijk €27.852.000.
Dit budget staat nog niet vast. Afgesproken is dat er een onafhankelijk toets op de nieuwe verdeling
zal plaatsvinden. Op basis hiervan kunnen nog correcties plaatsvinden in de septembercirculaire. De
centrumgemeente zal actief deelnemen aan dit verdiepend onderzoek.
Het budget voor 2016 is in de meicirculaire niet verhoogd, maar bijna 2,5 miljoen minder (t.o.v.
meicirculaire 2014): € 22.340.000. Hierbij is echter aangegeven dat ook dit budget in de
septembercirculaire eventueel kan worden bijgesteld als de onafhankelijke toets (op de nieuwe
verdeling 2015) daartoe aanleiding geeft.
Budget Begeleiding Maatschappelijk Opvang
Naast de herverdeling van de middelen Beschermd Wonen speelt er ook een discussie over het
verdeelmodel Maatschappelijke Opvang/voormalige AWBZ-middelen.
Onderdeel van de WMO 2015 is dat centrumgemeenten ook verantwoordelijk worden voor de
begeleiding van cliënten van de maatschappelijke opvang met matig tot zware psychische
problematiek. Hiertoe worden voormalige AWBZ-middelen gedecentraliseerd die betrekking hebben
op de extramurale functies Begeleiding en Persoonlijke verzorging die worden geboden in het
verlengde van de maatschappelijke opvang. Mede op advies van de Raad voor de financiële
verhoudingen (Rfv) stelt de staatssecretaris van VWS voor om deze middelen in twee stappen onder
te brengen in de decentralisatie-uitkering MO (hierna: du-MO): in 2015 volledig historisch, in 2016 voor
de helft en vanaf 2017 volledig volgens de objectieve verdeelsleutel van de du-MO. Dit leidt tot een
toename van de du-MO met circa één derde (van circa 297 miljoen euro tot 385 miljoen euro).
Wanneer dit voorstel wordt ingevoerd, heeft dat voor een tiental centrumgemeenten forse negatieve
gevolgen, die uiteenlopen van een tiende tot de helft van hun historische budget. Voor de centrum
gemeente Leiden is dit een korting van € 1,5 mln (van 3,1 mln naar 1,6 mln). Op dit moment wordt

nagegaan welke factoren tot dit negatieve herverdeeleffect leiden. De analyse die door de gemeente
Amsterdam is gemaakt, lijkt ook voor ons te gelden. In het verleden is, met succes, invulling gegeven
aan de oproep van VWS om genoemde extramurale functies in de AWBZ onder te brengen. Juist dit
succes, leidt nu als gevolg van het ontwikkelde model tot een aanzienlijk nadeel. Wij sluiten ons aan
bij de door Amsterdam gekozen koers:

1. Laten wij als VNG met de ministeries van VWS en Binnenlandse Zaken aan VWS in overleg
gaan over een deugdelijke herijking van het objectieve verdeelmodel voor de decentralisatie
uitkering Maatschappelijke Opvang, waarbij een aantal aspecten wordt betrokken die in de
Amsterdamse analyse genoemd worden. Laten we die opdracht beleggen bij de Commissie
Toekomst Beschermd Wonen.
2. Laten wij beide genoemde partijen voorstellen in afwachting van die herijking de historische
verdeling te bevriezen tot in ieder geval 2018. “
Wij zijn intern en met De Binnenvest druk bezig onze situatie nader te analyseren, ter verdere
onderbouwing van onze ”case” richting VNG en VWS.
De Federatie Opvang sluit zich aan bij het protest tegen het huidige verdeelmodel.

