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

OGGZ: Financiën Beschermd Wonen

2.

Rol van het
samenwerkingsorgaan
Holland Rijnland

Basistaak
Efficiencytaak
 Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur
X Platformtaak volgens gemeente
De uitvoering van de OGGZ werd vanuit het rijk tot
dusver voornamelijk bij centrumgemeente Leiden
neergelegd. Met de invoering van de Wmo 2015
krijgen alle gemeenten in onze regio een grotere
verantwoordelijkheid. Regionale samenwerking en
afstemming is daarbij belang om het beroep op het
regionale vangnet zoveel mogelijk te voorkomen.
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Datum:
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Regionaal belang

4.
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1. Uit te gaan van het solidariteitsbeginsel,
waarbij uitgangspunt is dat de
centrumgemeente alles in het werk stelt om
binnen het beschikbare budget te blijven,
met een halfjaarlijkse rapportage door de
centrumgemeente naar de regiogemeenten;
2. Akkoord te gaan met de te hanteren
verdeelsleutel - de integratie-uitkering
sociaal domein, objectief verdeelmodel
3. Bij een financieel voordeel ervoor te kiezen
om de overschotten op te vangen in een
gezamenlijke reserve;
4. Uitgaven of herverdeling van die reserve via
gezamenlijke besluitvorming (PHO sociale
agenda) te laten plaatsvinden.
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6.

Reden afwijking eerdere
besluitvorming en wijze
afwijken

Nvt

7.

Essentie van het voorstel
(annotatie zoals op agenda staat)

De Wmo wordt met ingang van 2015 uitgebreid met
nieuwe taken. De gemeenten krijgen hiermee een
grotere verantwoordelijkheid voor de ondersteuning
van hun (kwetsbare) inwoners op het gebied van
maatschappelijke opvang, beschermd wonen,
dagbesteding en (woon)begeleiding.
Over beschermd wonen moeten vóór 1 januari 2015
afspraken gemaakt worden tussen de
centrumgemeente en de regiogemeenten.

8.

Inspraak

Nee
Wanneer:

9.

Financiële gevolgen

10.

Bestaand Kader

X NVT
 Binnen begroting Holland Rijnland
 Buiten begroting (extra bijdrage gemeenten) te
weten:
 Structureel/incidenteel
Relevante regelgeving:
Wet maatschappelijke ondersteuning
Eerdere besluitvorming:
3D-OGGZ-agenda, Regiovisie Huiselijk Geweld en
Regionaal Kompas

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
Sociale Agenda
31 oktober 2014
14.00 – 16.30 uur
Holland Rijnland
04

Onderwerp: OGGZ: Financiën Beschermd Wonen

Beslispunten:
1.

2.
3.
4.

Uit te gaan van het solidariteitsbeginsel, waarbij uitgangspunt is dat de
centrumgemeente alles in het werk stelt om binnen het beschikbare
budget te blijven, met een halfjaarlijkse rapportage door de
centrumgemeente naar de regiogemeenten;
Akkoord te gaan met de te hanteren verdeelsleutel - de integratieuitkering sociaal domein, objectief verdeelmodel;
Bij een financieel voordeel ervoor te kiezen om de overschotten op te
vangen in een gezamenlijke reserve;
Uitgaven of herverdeling van die reserve via gezamenlijke
besluitvorming (PHO sociale agenda) te laten plaatsvinden.

Inleiding:
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt met ingang van 2015 uitgebreid met
nieuwe taken. De gemeenten krijgen hiermee een grotere verantwoordelijkheid voor het
ondersteunen van hun inwoners. Gemeenten krijgen de opdracht om voorzieningen te treffen
om de zelfredzaamheid en participatie van (kwetsbare) inwoners te vergroten / behouden.
Onder deze voorzieningen vallen onder andere beschermd wonen en (woon)begeleiding.
De uitwerking van de op 14 mei jongstleden aan u voorgelegde OGGZ-agenda heeft helaas
vertraging opgelopen. Dit is vooral veroorzaakt door onduidelijkheid vanuit het Rijk over de
knip tussen verantwoordelijkheden van de centrumgemeenten en regiogemeenten en over de
financiën. Daarnaast moet de OGGZ-agenda aansluiten op de uitkomsten van de evaluatie
van het Regionaal Kompas. Deze evaluatie is reeds ook vertraagd.
Toch zullen er voor 1 januari 2015 al enkele afspraken gemaakt moeten worden over hoe
omgegaan moet worden met financiële voor- en nadelen van Beschermd Wonen.
Bij de overheveling van AWBZ taken naar de gemeenten is een aparte constructie ontworpen
voor Beschermd wonen. De centrumgemeente Leiden krijgt de middelen voor de regio Holland
Rijnland terwijl de mensen om wie het gaat in de hele regio kunnen wonen.
In de bijgevoegde memo (bijlage 1) wordt de situatie rond Beschermd wonen nader
toegelicht.
Beoogd effect:
Regionale betrokkenheid bij de inzet van de centrumgemeente op beschermd wonen in de
hele regio.
Argumenten:
1. Beschermd wonen komt na 2017 naar de lokale WMO
Daarnaast is van belang mee te nemen in de overwegingen dat na 2017 de functie van
centrumgemeente vervalt. Beschermd wonen komt dan naar de lokale Wmo.
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Instroom en uitstroom vindt in alle regiogemeenten plaats. Aansluiting van de
centrumgemeentetaken op de lokale Wmo is in 2015 al relevant, zeker gezien het feit dat een
deel van de indicaties extramuraal verzilverd worden (zie toelichting in de bijlage 2).
4. Continuïteit en innovatie is van belang in beschermd wonen
Door gezamenlijke verantwoordelijkheid voor Beschermd wonen blijft continuïteit en innovatie
mogelijk.
Financiën:
De middelen voor Beschermd wonen, € 23.955.368,- voor het jaar 2015, komen zonder
korting over naar de centrumgemeente Leiden.
Waar mogelijk is inzicht in de financiën gegeven, waarbij vermeld moet worden dat met de
huidige gegevens van het rijk onvoldoende bekend is om op alle onderdelen goede
inschattingen te maken. Hoe dat komt is ook in bijlage 2 uiteen gezet.
Communicatie:
Als het PHO Sociale agenda instemt brengt de centrumgemeente een financieel voorstel naar
de gemeenteraad van Leiden, zodat de gezamenlijke reserve binnen de begroting van Leiden
mogelijk gemaakt wordt.
Evaluatie
Er komt een halfjaarlijkse rapportage door de centrumgemeente naar de regiogemeenten.
Bijlage:
1. Memo financiële afspraken Beschermd Wonen;
2. Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland;
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