
 

Oplegvel 
 

1. Onderwerp 
 

Memo achtergrondinformatie regionale 
bekostiging gebouw C 

 
2. Rol van het 

samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

  Platformtaak volgens gemeente 
    

3. Regionaal belang Vanaf 1 januari 2015 is de gemeentelijke 
verantwoordelijkheid uitgebreid door 
decentralisatie van een deel van de AWBZ-taken 
((woon-)begeleiding, dagbesteding, inloop 
(O)GGZ en beschermd wonen) naar de Wmo 
2015.De nieuwe Wmo streeft integraal beleid na 
binnen het sociale domein. Waren gemeenten 
eerst met name verantwoordelijk voor preventie 
en herstel (waaronder ook nazorg) en de 
centrumgemeente voor gespecialiseerde opvang, 
vanaf 2015 zijn alle gemeenten verantwoordelijk 
voor de hele keten. 
 

4. Behandelschema: 
 
 
  DB  
  Colleges 
  PHO 
  DB  
  Gemeenteraad 
  DB 
  AB 
  Gemeenteraad 
 

Datum: 
Informerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
 

 
 
5 juli 2017 
 
 
 
 

 
 
7 juni 2017 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5. Advies PHO Ter informatie en onderbouwing van regionale 
bekostiging van gebouw C voor de tweede helft 
van 2017. 

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

 



 

7. Essentie van het voorstel 
(annotatie zoals op agenda 
staat) 

Tijdens het PHO M van 7 juni jl. is gesproken over 
de regionale financiering van gebouw C voor de 
tweede helft van 2017 uit het lopende regionale 
budget Beschermd Wonen 2017. Afgesproken is 
dat u Voor het PHO M van 5 juli as. aanvullende 
informatie ontvangt over: 
- de werkzaamheden van de Binnenvest 
- praktische handvatten bij voorkomen 
dakloosheid/instroom in de maatschappelijke 
opvang 
- inzicht in middelen Beschermd Wonen en de 
decentralisatie-uitkering 2017 
 

8. Inspraak X Nee 
  Ja, door:  

Wanneer: 

9. Financiële gevolgen In geval van financiering in tweede helft van 2017 
door gebruik te maken van het de lopende 
begroting Beschermd Wonen 2017 
  - afname van budget Beschermd Wonen 2017 

met € 500.000,- 

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving:  
Wet maatschappelijke ondersteuning 
 

 Eerdere besluitvorming: 
 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is  
 
 
 
Bijlagen: 

- 04a1 begroting Binnenvest 2017 

- 04a2 begroting gebouw C 1ste helft 2017 

- 04a3 UVOK Binnenvest 2017 

- 04a4 verantwoording Binnenvest 2016 

- 04a5 Samenvatting evaluatie Housing First Radboud 

- 04a6 Housing first Dordrecht 

- 04a7 brief van FO aan mvr. Schippers kabinetsformatie 

- 04a8 middelen beschermd wonen 

- 04a9 strategische agenda Binnenvest 2017 2020 

 


